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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), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) baik 

secara simultan maupun secara parsial terhadap Profitabilitas Perbankan yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Hasil dari uji F menunjukan nilai F 

sebesar 23,763 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menandakan bahwa rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap 

Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan Return 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 diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t CAR sebesar 4,841 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agbeja, dkk. (2015), 

Purnamasari dan Ariyanto (2016) yang menunjukan bahwa CAR memiliki 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA). 
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2. Ha2 diterima yang berarti bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t NPL sebesar -4,003 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widowati dan Suryono (2015), 

Eng (2013) yang menunjukan bahwa NPL memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan ROA. 

3. Ha3 ditolak yang berarti bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan Return On Asset 

(ROA). Hal ini terbukti dari nilai t LDR sebesar 1,731 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,087 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arimi dan Mahfud (2013), Widyarti dan 

Vernanda (2016) yang menunjukan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan Return On Asset 

(ROA). 

4. Ha4 diterima yang berarti bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan Return 

On Asset (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t DPK sebesar 7,968 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wantera dan Mertha (2015), Anggreni 

dan Suardhika (2014) yang menunjukan bahwa DPK memiliki pengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan ROA. 
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Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar bank umum melakukan penyaluran kredit yang cukup 

tinggi. Akan tetapi, belum tentu berdampak terhadap profitabilitas perbankan 

(ROA), karena memiliki nilai NPL yang semakin tinggi. Nilai NPL yang semakin 

tinggi menyebabkan pendapatan yang diperoleh bank berupa bunga kredit kecil, 

sehingga tidak memberikan dampak terhadap profitabilitas perbankan (ROA). 

 

5.2    Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R square 

hanya sebesar 0,497, yang berarti variabel dependen Return On asset (ROA)  

hanya dapat dijelaskan sebesar 49,7% oleh variabel independen yang diteliti pada 

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

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan 50,3% 

sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

 

5.3    Saran 

Berdasarkan simpulan serta keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran yang 

dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan profitabilitas perbankan 

yaitu dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas perbankan seperti ukuran perusahaan, beban operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO), dan net interest margin (NIM). 
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