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ABSTRAK 

Risfha Sahara (2021), Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, 

Return On Asset, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Likuiditas 

Pada Bank Jabar Banten Syariah : Program Studi Ekonomi Syariah, 

Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. 

Industri ekonomi yang sarat akan risiko salah satunya adalah 

industri perbankan. Bank melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang 

sifatnya sewaktu-waktu akan ditarik kembali untuk dipergunakan oleh 

masyarakat. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah risiko likuiditas. 

Dimana risiko ini timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya pada masyarakat ketika dibutuhkan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK) terhadap likuiditas, pengaruh Non Performing 

Finance (NPF) terhadap likuiditas, pengaruh Return On Asset (ROA) 

terhadap likuiditas dan pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

likuiditas serta pengaruh DPK, NPF, ROA dan CAR secara bersama-sama 

terhadap likuiditas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan triwulan Bank 

Jabar Banten Syariah yang dipublikasikan dengan teknik pengumpulan 

data yaitu dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan koefisien 

korelasi, koefisien regresi, dan koefisien determinasi. 

  Hasil analisa data diperoleh bahwa 1) terdapat pengaruh DPK 

terhadap Likuiditas berdasarkan koefisien regresi sebesar 5,816, koefisien 

korelasi sebesar 0,405 dan koefisien determinasi sebesar 16,4%. 2) tidak 

terdapat pengaruh NPF terhadap Likuiditas berdasarkan koefisien regresi 

sebesar -0,199, koefisien korelasi sebesar -0,161 dan koefisien determinasi 

sebesar 2,6% 3) tidak terdapat pengaruh ROA terhadap Likuiditas 

berdasarkan koefisien regresi sebesar 0,451, koefisien korelasi sebesar 

0,093 dan koefisien determinasi sebesar 0,9% 4) terdapat pengaruh CAR 

terhadap Likuiditas berdasarkan koefisien regresi sebesar 0,412, koefisien 

korelasi sebesar 0,422 dan koefisien determinasi sebesar 17,8%. 5) 

terdapat pengaruh DPK, NPF, ROA dan CAR terhadap Likuiditas 

berdasarkan koefisien regresi berganda masing-masing DPK sebesar 

3,171, NPF sebesar 0,013, ROA sebesar 0,632, CAR sebesar 0,225 dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,444 dan koefisien determinasi sebesar 19,7%. 
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