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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1   Kesimpulan 

Dari hasil analisis pada penelitian dengan judul 

 

Pengaruh CAR, NPL, 

BOPO dan NIM terhadap LDR Pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 

2007-2012 , maka dapat disimpulkan : 

1. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR),  Non Performing Loan 

(NPL), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Net Interest Margin (NIM) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) pada Bank 

BUMN Persero di Indonesia Periode Tahun 2007-2012 

a. Kondisi perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank BUMN 

Persero periode tahun 2007-2012 berfluktuatif. Pada tahun 2007 

merupakan rata-rata Capital Adequacy Ratio (CAR) tertinggi pada periode 

penelitian. Rata-rata CAR tahun 2008 secara keseluruhan mengalami 

penurunan. Pada tahun 2009 nilai CAR Bank BNI dan Bank BRI relatif 

stabil sedangkan Bank BTN mengalami kenaikan yang cukup tingggi, 

kenaikan CAR ini disebabkan adanya penurunan modal dan penurunan 

ATMR, kecuali bank Mandiri justru mengalami penurunan CAR, hal ini 

disebabkan adanya kenaikan ATMR nya cukup besar pada tahun 2009. 

Pada tahun 2010 untuk Bank BRI dan Bank BNI mengalami kenaikan 

CAR, hal ini disebabkan adanya kenaikan modal dan ATMR pada bank 

tersebut, tetapi untuk Bank Mandiri dan Bank BTN mengalami penurunan 

CAR, hal ini disebabkan adanya kenaikan modal dan ATMR pada bank 

tersebut yang cukup besar. Pada tahun 2011 bank BRI dan Bank Mandiri 

mengalami kenaikan CAR, hal ini disebabkan adanya kenaikan modal dan 

ATMR pada masing-masing bank tersebut, sedangkan Bank BNI dan 

Bank BTN mengalami penurunan CAR, hal ini disebabkan adanya 

penurunan modal dan ATMR pada masing-masing bank tersebut dan pada 

tahun 2012 untuk Bank BRI dan Bank BTN mengalami kenaikan CAR, 

hal ini disebabkan adanya kenaikan modal dan ATMR pada bank tersebut, 



141  

sedangkan Bank Mandiri dan Bank BNI mengalami penurunan CAR, hal 

ini disebabkan adanya kenaikan modal dan ATMR pada bank tersebut. 

Namun demikian Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank BUMN 

Persero di Indonesia Periode Tahun 2007-2012 secara keseluruhan dapat 

dikatakan sehat karena menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa tingkat 

Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas 8% berada pada peringkat sehat. 

b. Kondisi perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada Bank BUMN 

Persero Periode Tahun 2007-2012 secara umum mengalami penurunan. 

Pada tahun 2007 Bank BNI memberikan kontribusi NPL tertinggi diantara 

keempat bank BUMN. Rata-rata NPL tahun 2008 secara keseluruhan 

mengalami penurunan dari tahun 2007. Pada tahun 2009 NPL Bank BRI 

dan Bank BTN mengalami kenaikan Non Performing Loan (NPL) 

sedangkan pada Bank Mandiri dan Bank BNI mengalami penurunan Non 

Performing Loan (NPL). Pada tahun 2010 dan tahun 2011 semua bank 

mengalami penurunan tingkat Non Performing Loan (NPL). Pada tahun 

2012 Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN mengalami penurunan tingkat 

Non Performing Loan (NPL) sedangkan pada Bank Mandiri mengalami 

kenaikan tingkat Non Performing Loan (NPL). Namun secara keseluruhan 

tingkat NPL pada Bank BUMN tahun 2012 dapat dikatakan sehat karena 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa nilai NPL maksimum 

adalah sebesar 5%.  

c. Kondisi perkembangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO)  pada Bank BUMN Persero pada tahun 2007-2010 

cenderung turun kecuali pada tahun 2009 Bank BRI dan Bank BTN 

mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan beban 

operasional yang diikuti dengan kenaikan pendapatan operasional bank 

tersebut. Rata-rata BOPO tahun 2008 pada Bank Mandiri dan Bank BNI 

mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya kenaikan beban 

operasional dan kenaikan pendapatan operasional bank tersebut, 

sedangkan pada Bank BRI dan BTN mengalami kenaikan BOPO. Pada 

tahun 2009 Bank Mandiri dan Bank BNI mengalami penurunan, 
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sedangkan Bank BRI dan BTN mengalami kenaikan BOPO. Pada tahun 

2010 semua Bank BUMN mengalami penurunan BOPO dan pada tahun 

2011 semua Bank BUMN mengalami penurunan BOPO kecuali Bank 

Mandiri yang mengalami kenaikan BOPO. Sedangkan pada tahun 2012 

seluruh Bank BUMN mengalami kenaikan BOPO. Secara keseluruhan 

tingkat BOPO pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode Tahun 

2007-2012 dapat dikatakan sehat, karena berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia berada pada kategori 50%-75% (sangat sehat) dan kategori 

76%-93% (sehat). 

d. Kondisi perkembangan Net Interest Margin (NIM)  pada Bank BUMN 

Persero Periode Tahun 2007-2012 relatif stabil. Rata-rata NIM tahun 2008 

untuk Bank BRI dan Bank BTN mengalami penurunan, sedangkan untuk 

Bank Mandiri dan Bank BNI mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 

semua Bank BUMN mengalami penurunan. Pada tahun 2010 semua Bank 

BUMN kembali mengalami kenaikan kecuali pada Bank BNI yang 

mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2011 semua Bank BUMN 

juga mengalami penurunan NIM, kecuali pada Bank BNI yang mengalami 

kenaikan NIM. Pada tahun 2012 pada umumnya mengalami kenaikan 

NIM kecuali Bank BTN yang mengalami penurunan NIM. Secara 

keseluruhan rasio Net Interest Margin (NIM)   pada Bank BUMN Persero 

di Indonesia Periode Tahun 2007-2012 berada pada predikat kurang sehat,  

kecuali Bank BRI yang berada di atas 6% sesuai ketentuan Bank Indonesia 

2. Kondisi perkembangan Loan To Deposit Ratio (LDR) pada Bank BUMN 

Persero Periode Tahun 2007-2012 cenderung stabil. Rata-rata LDR tahun 

2008 untuk seluruh Bank BUMN mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 

Bank BNI dan Bank BTN mengalami penurunan, sedangkan Bank BRI dan 

Bank Mandiri mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 seluruh bank BUMN 

kembali mengalami kenaikan kecuali untuk Bank BRI mengalami penurunan. 

Pada tahun 2011 seluruh Bank BUMN mengalami kenaikan LDR kecuali pada 

Bank BTN yang mengalami penurunan. Pada tahun 2012 Bank BRI dan Bank 

BNI mengalami kenaikan sedangkan Bank Mandiri dan Bank BTN 
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mengalami penurunan. Rata-rata LDR Bank BUMN Persero tahun 2010-2012 

dapat dikatakan sehat karena sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu 

pada tingkat 78%-100%, kecuali pada tahun 2007-2009 yang dikategorikan 

kurang sehat karena dibawah ketentuan Bank Indonesia 

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),  Non Performing Loan (NPL), 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net 

Interest Margin (NIM) terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) pada Bank 

BUMN Persero di Indonesia Periode Tahun 2007-2012 

Dari hasil pengujian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Secara simultan menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (X1),  Non 

Performing Loan (X2), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (X3), dan Net Interest Margin (X4)  memiliki keeratan 

hubungan yang sangat kuat terhadap Loan To Deposit Ratio (Y) dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Loan To Deposit Ratio 

(Y). 

b. Dari hasil pengujian secara parsial dari variable independen (variable X) 

terhadap variable dependen (variable Y) memberikan hasil sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa variabel Capital 

Adequacy Ratio (X1) memiliki keeratan hubungan yang sangat lemah 

dengan Loan To Deposit Ratio (Y), dari hasil pengujian hipotesis 

diperoleh bahwa Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Capital Adequacy Ratio (X1) terhadap Loan To 

Deposit Ratio (Y). 

2. Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa variabel Non Performing Loan 

(X2) memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan Loan To 

Deposit Ratio (Y), dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ho 

ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Non 

Performing Loan (X2) terhadap Loan To Deposit Ratio (Y) 

3. Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa variabel Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (X3) memiliki keeratan hubungan 
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yang sedang dengan Loan To Deposit Ratio (Y), dari hasil pengujian 

hipotesis diperoleh bahwa Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Biaya Operasional Terhadap Pendapaan Operasional 

(X3) terhadap Loan To Deposit Ratio (Y). 

4. Hasil pengujian diperoleh hasil bahwa variabel Net Interest Margin 

(X4) memiliki keeratan hubungan yang sangat lemah dengan Loan To 

Deposit Ratio (Y), dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Ho 

diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Net 

Interest Margin (X4) terhadap Loan To Deposit Ratio (Y)  

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut : 

1. Pihak Perusahaan 

Bagi Bank BUMN Persero harus meningkatkan kemampuan dan menjalankan 

fungsi intermediasi dengan baik dengan menjaga tingkat LDRnya agar tidak 

melampaui batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia dengan tingkat LDR 

sebesar 78-100%. Bank BUMN Persero juga harus memperhatikan tingkat risiko 

kredit yang dicerminkan dengan rasio NPL yaitu sebesar maksimal 5% sesuai 

ketentuan Bank Indonesia, agar bank tersebut tidak mengalami kesulitan untuk 

mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang 

disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah. Banyaknya kredit yang 

bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya 

apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat 

mengganggu likuiditas suatu bank. Oleh karena itu, semakin besar kredit 

bermasalah, semakin kecil kredit yang dapat disalurkan bank pada masyarakat 

mengingat risiko kredit yang timbul. 

2. Bagi pemilik modal atau investor 

Disarankan untuk lebih memperhatikan kriteria keuangan perusahaan yang 

tercermin dalam laporan keuangan, juga perlu lebih memperhatikan kondisi 

atau kinerja suatu Bank melalui rasio CAR yang merupakan faktor dominan 
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dan LDR perlu ditingkatkan karena memiliki dampak bagi peningkatan kinerja 

bank. Tingkat efisiensi yang diproksikan dengan BOPO harus diperhatikan 

juga karena dengan menekan BOPO akan meningkatkan kinerja bank. 

3.   Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel 

lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap LDR 

dan dapat juga memperpanjang periode amatan untuk memperluas cakupan 

penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap LDR.  
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