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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Sebagai rangkuman atau simpulan dari semua yang dibahas sebelumnya yang 

meliputi hasil penelitian dan analisis atau pengolahan informasi yang ditunjang oleh 

metode statistik adalah sebagai berikut : 

1. Diperoleh persamaan regresi Y = 33,16 + 3,01 X. Nilai a mengandung arti 

bahwa pada saat tingkat kecukupan modal sebesar 0%, maka pertumbuhan 

laba operasional mencapai 33,16%. Sedangkan nilai b mengandung 

pengertian bahwa setiap terjadi perubahan tingkat kecukupan modal 

sebesar 1% akan menyebabkan pertumbuhan laba operasional sebesar 

3,01%. 

2. Dengan perhitungan uji signifikansi koefisien regresi (uji t) menghasilkan 

014,3=hitungt  dan 160,2=tabelt  (hasil perhitungan dengan menggunakan 

tingkat signifikansi 5% atau 05,0=α  dan derajat kebebasan df = n-2). 

3. Dari hasil pada point 2, menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 

dengan kriteria t > α2/1t , karena hitungt = 3,014 berada dalam daerah 

penolakan Ho yaitu 3,014 > 2,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba operasional. 
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5.2 Saran 

1. Bagi pihak Perbankan : 

� Karena tingkat CAR sudah berada diatas tingkat CAR minimum yang 

telah ditetapkan oleh BI (8%), seyogyanya harus dipertahankan atau 

ditingkatkan lagi. Misalnya dengan membuat kebijakan operasi yang 

lebih akurat dan tepat sasaran sehingga bank terhindar dari terjadinya 

idle money. 

� Untuk memperoleh laba operasional yang optimal sudah barangtentu 

profitabilitas bank harus dipertahankan, misalnya harus meningkatkan 

prudential banking dengan lebih selektif lagi termasuk meningkatkan 

kontrol terhadap proses kredit, meningkatkan kinerja karyawan dan 

lebih cermat lagi pada rasio-rasio yang dihasilkan bank, sehingga 

biaya operasional yang harus dikeluarkan dapat ditekan serendah 

mungkin. 

� Disarankan agar setiap bank menjalankan pelayanan yang lebih supel 

lagi agar para nasabah akan lebih percaya, merasa aman dan tidak 

khawatir akan simpanannya. 

� Bagi bank yang belum melakukannya, agar dicoba melaksanakan 

payroll yakni membantu instansi/kantor pemerintah atau swasta/pabrik 

agar pembayaran gaji karyawannya liwat transaksi bank. Dengan 

demikian akan ada pemasukkan atau penambahan laba operasional 

bank. 

� Begitu pula untuk menambah laba operasional disarankan agar bank 

melaksanakan transaksi pembayaran telepon, listrik dan air ledeng 

bagi masyarakat. 

� Promosi bank agar lebih digalakkan dan lebih meyakinkan lagi  

sehingga calon nasabah akan lebih tertarik untuk menanamkan 

uangnya di bank. 

 



Bab V Simpulan dan Saran 78

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya 

� Sebaiknya melakukan penelitian terhadap tingkat kecukupan modal 

lebih ditekankan dan lebih diperdalam lagi, lebih fokus dan aplikatif, 

agar dapat mempertahankan tingkat kecukupan modal pada posisi 

yang baik. 

� Hasil penelitian agar lebih akurat disarankan agar baik subjek maupun 

objek yang akan diambil diperbanyak, mengingat pengambilan data 

lewat media Pojok BEJ sangat terbatas. 


