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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Ukuran Perusahaan (UP), baik secara simultan maupun 

secara parsial terhadap profitabilitas Perbankan yang diukur dengan Return On 

Asset (ROA). Hasil dari uji F menunjukkan nilai F sebesar 46,195 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 yang menandakan bahwa rasio Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Ukuran Perusahaan (UP) 

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Perbankan yang diproksikan 

dengan Retun On Asset (ROA). Dari hasil penelitian berdasarkan uji t, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ha1 diterima yang berarti bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t CAR 

sebesar 3,893 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Krisna dan Putu (2015) yang 

menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 
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2. Ha2 ditolak yang berarti bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang 

diproksikan dengan Retun On Asset (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t 

LDR sebesar 1,151 dengan tingkat signifikansi 0,253 atau lebih besar dari 

0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fajari (2017) yang menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan Retun On Asset 

(ROA). 

3. Ha3 diterima  yang berarti bahwa Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti dari hasil uji statistik t untuk NPL 

sebesar -2,935 dengan tingkat signifikansi 0,004 Atau lebih kecil dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Permatasari dan Rahardian (2017) yang menunjukkan bahwa NPL 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 

4. Ha4 diterima hal ini menunjukkan bahwa Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

Perbankan yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Hasil uji 

statistik t untuk BOPO sebesar -8,450 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Atau lebih kecil dari 0,05 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Permatasari (2017) yang menunjukkan bahwa BOPO 
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berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas perbankan yang diproksikan 

dengan Return On Asset (ROA). 

5. Ha5 diterima hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (UP) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang 

diproksikan dengan Retun On Asset (ROA). Hasil uji statistik t untuk 

Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 4,836 dengan tingkat signifikansi 0,000 

atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyu (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R square  

hanya sebesar 0,711, yang berarti variabel dependen Return On Asset (ROA) 

hanya dapat dijelaskan sebesar 71,1% oleh variabel independen yang diteliti pada 

penelitian ini yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO), Ukuran Perusahaan (UP). Sedangkan 28,9% sisanya dapat dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Tahun penelitian yang 

dilakukan hanya selama 3 tahun yaitu tahun 2014,2015, dan 2016. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan serta keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran yang 

diberikan pertama, kepada manajemen bank yaitu bank harus mampu mengelola 

CAR agar optimal dengan cara meningkatkan penyaluran kredit serta 

menggunakan dana yang menganggur tersebut untuk investasi atau ekspansi 

sehingga dapat menambah pendapatan yang diperoleh. Bila rasio LDR terlalu 

tinggi maka akan timbul risiko likuiditas dan risiko kredit bermasalah. Agar 

terhindar dari kredit bermasalah, bank dapat meningkatkan kehati-hatian dengan 

cara meningkatkan manajemen kredit, manajemen bank harus mengambil 

kebijakan untuk menekan nilai BOPO guna meningkatkan ROA dengan cara 

mengurangi biaya beban operasional dan meningkatkan pendapatan operasional 

sehingga BOPO menjadi rendah. Kedua, kepada peneliti selanjutnya terkait 

dengan profitabilitas perbankan yaitu dengan menambahkan variabel-variabel lain 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan seperti, Net Interest Margin 

(NIM), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan menambahkan periode tahun penelitian. 
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