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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Beban Operasional Pendapatan  

Operasional (BOPO) terhadap pertumbuhan laba perbankan. Hasil pengujian 

normalitas dan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data telah terdistribusi 

secara normal dan metode regresi telah memenuhi persyaratan asumsi klasik. 

Hasil uji lainnya yaitu koefisien korelasi menunjukkan dengan nilai R 

sebesar 0.72 atau 72% yang menandakan bahwa memiliki korelasi kuat antar 

variabel dan nilai adjusted R
2 

sebesar 0.463 atau 46.3% yang menandakan bahwa 

model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 46.3%. 

Berikut merupakan simpulan yang diperoleh dari hasil pengujian signifikansi 

parsial dan simultan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha1 ditolak, yang berarti Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan. Hal ini dibuktikan melalui 

uji statistik t yang menghasilkan t sebesar -1,380 dengan signifikansi sebesar 

0.176 atau lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Dewi (2012) dan Rismawati (2015) yang menyimpulkan CAR tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan. 
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2. Ha2 ditolak, yang berarti Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan. Hal ini dibuktikan melalui 

uji statistik t yang menghasilkan t sebesar -0,86 dengan signifikansi 0.396 atau 

lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliani 

(2013) dan Dewi (2012) yang menyimpulkan LDR tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perbankan. 

3. Ha3 diterima, yang berarti Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan laba perbankan. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t 

yang menghasilkan t sebesar 4,922 dengan signifikansi 0.000 atau lebih kecil 

dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis (2013) yang 

menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada bank dan penelitian Rismawati (2015), yang 

menunjukan bahwa variabel NPL berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2012. 

4. Ha4 ditolak, yang berarti Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan. Hal ini 

dibuktikan melalui uji statistik t yang menghasilkan t sebesar 1,922 dengan 

signifikansi 0.063 atau lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Yuliani (2013)  dan Doloksaribu (2012) yang menyatakan 

bahwa BOPO  tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 

bank. 

Pengaruh Capital Adequacy..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2016



97 
 

5.2   Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Nilai adjusted R square adalah sebesar 0,463 atau sebesar 46,3% dan sisanya 

53,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang merupakan 

faktor internal perusahaan, yaitu: CAR, NPL, LDR, dan BOPO. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum yang menghasilkan rasio 

pertumbuhan laba positif pada periode penelitian. 

5.3   Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran 

yang ditunjukan kepada peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan 

pertumbuhan laba bank, yaitu menggunakan variabel-variabel lain yang terkait 

dengan pertumbuhan laba bank seperti Net Interest Margin (NIM) atau rasio profil 

risiko bank lainnya. Penelitian berikutnya juga dapat memperpanjang periode 

penelitian yang lebih panjang serta menggunakan bank umum yang tidak hanya 

menghasilkan pertumbuhan laba positif tetapi juga pertumbuhan laba yang 

negatif. 
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