
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada PT. 

Bank Jabar serta didukung oleh teori-teori yang melandasi mengenai pengaruh tingkat 

penambahan modal sendiri terhadap tingkat pertumbuhan laba operasional, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penghimpunan modal sendiri PT. Bank Jabar dilakukan dengan cara : 

 a.  Menambah jumlah modal disetor dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 

Pemerintah Propinsi Banten, Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa Barat, dan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Banten. 

 b.  Meningkatkan cadangan atau saldo laba dari laba yang diperoleh PT. Bank Jabar. 

Penghimpunan modal sendiri bagi PT. Bank Jabar dimaksudkan untuk : 

a. Mematuhi Peraturan Bank Indonesia  

Dari konsep CAR, modal sendiri mempunyai peranan penting dalan memenuhi 

peraturan Bank Indonesia dan mendukung pengembangan kegiatan operasi bank. 

Hingga saat ini, PT. Bank Jabar selalu berusaha untuk menetapkan modal 

minimum yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, yaitu sebesar 8 %. 

b. Mempertinggi Tingkat Kepercayaan Masyarakat. 

Dengan adanya jumlah modal sendiri yang besar, maka PT. Bank Jabar akan 

mampu untuk memberikan kredit yang besar pula kepada para nasabahnya. 

Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa PT. Bank Jabar dalam 

memberikan kredit, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

PT. Bank Jabar yang diakui sebagai bank yang posisinya kuat. 

c. Memperluas Pemberian  Kredit (Ekspansi Kredit) 

Salah satu aktiva produktif yang paling besar menyumbangkan pendapatan bagi 

bank adalah dari kredit yang diberikan kepada para nasabah. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa dengan tersedianya dana yang besar, maka 

memungkinkan pihak bank untuk memberikan kredit yang besar pula kepada para 



nasabahnya, sehingga pendapatan dari bunga kredit pun akan meningkat. Pada 

umumnya pendapatan dari bunga kredit masih mendominasi pendapatan bagi 

pihak bank. 

d. Menyangga Kegiatan Operasional Bank 

Dengan dana modal sendiri ini, PT. Bank Jabar dapat memulai kegiatan 

operasional mereka termasuk membangun atau menyewa gedung kantor dan 

peralatannya. Dengan dana tersebut, PT. Bank mampu membiayai operasional 

mereka pada masa paceklik yaitu jumlah pendapatan lebih kecil dari biaya yang 

harus mereka keluarkan. 

e.  Menanggung Risiko Kredit atau Kerugian Bank 

Perkembangan modal sendiri PT. Bank Jabar dari tahun ke tahun akan terlihat 

pada perubahan pos-pos cadangan dan laba yang ditahan. Dengan melihat 

perubahan pada pos cadangan dan laba yang ditahan dapat dijadikan barometer 

tentang kemajuan PT. Bank Jabar, semakin besar bagian laba yang dicadangkan 

semakin kuat PT. Bank Jabar menghadapi risiko yang mungkin timbul. 

Sebaliknya, semakin sedikit bagian laba yang dicadangkan semakin lemah PT. 

Bank Jabar dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul. 

2.  Pertumbuhan laba operasional PT. Bank Jabar dari tahun 2000 sampai dengan tahun 

2005 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2001 

sebesar Rp. 72.403.000.000 atau 99.8 %. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya 

pendapatan bunga PT. Bank Jabar yang sangat besar akibat adanya ekspansi kredit 

dan pengalihan kredit kepada nasabah berpenghasilan tetap, yaitu Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). 

3.  Dari hasil perhitungan pengujian hipotesis, diperoleh persamaan regresi                     

Y = -0,8 + 1,1287 X. Nilai konstanta a pada persamaan tersebut adalah -0,8 yang 

mengandung pengertian bahwa nilai variabel dependen taksiran pada saat X sama 

dengan nol atau dengan kata lain jika diasumsikan modal sendiri sama dengan nol, 

maka tingkat pertumbuhan laba operasional mengalami kerugian sebesar 0,8. 

Sedangkan nilai b sebesar 1,1287 mengandung pengertian bahwa setiap terjadinya 

penambahan modal sendiri sebesar satu, maka akan meningkatkan laba operasional 

sebesar 1,1287. 



Selanjutnya dari perhitungan koefisien korelasi, diperoleh r positif sebesar 0,8544. Ini 

berarti korelasi atau hubungan antara tingkat penambahan modal sendiri dengan 

tingkat pertumbuhan laba operasional adalah searah dan termasuk kriteria sangat 

kuat, sehingga apabila modal sendiri meningkat, maka laba operasional akan 

meningkat pula. Variasi laba operasional sebesar 72,9 % dipengaruhi oleh modal 

sendiri yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap sedangkan 27,1 % 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, yaitu penghimpunan dana pihak 

ketiga. Sedangkan dari pengujian signifikansi dengan tingkat signifikansi 5 %, 

diperoleh hasil bahwa Ho diterima dengan kriteria -α2/1t ≤  t ≤  α2/1t , karena t hitung 

= 2,842 berada dalam daerah penerimaan Ho yaitu -3,1825 < 2,842 < 3,1825, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penambahan modal sendiri tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba operasional. Hal ini 

terjadi karena modal sendiri lebih ditujukan untuk memperbaiki posisi likuiditas dan 

kewajiban penyediaan modal minimum (CAR). 

5.2  Saran 

 Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan  

sebelumnya. Saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1.  Dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

kuat antara tingkat penambahan modal sendiri dengan tingkat pertumbuhan laba 

operasional dan pengaruhnya berdasarkan perhitungan sebesar 72,9 %, hal tersebut 

memberikan gambaran bahwa penting bagi pihak manajemen PT. Bank Jabar untuk 

selalu meningkatkan pengelolaan modal sendiri yang dimiliki sebaik mungkin, 

sehingga dapat memberikan kontibusi yang berarti terhadap tingkat pertumbuhan laba 

operasional. 

2.  Sebagai bank yang mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) 

sampai dengan tahun 2005 sebesar 15,77 %, PT. Bank Jabar sebaiknya tetap 

mempertahankan prestasi tersebut dan selalu memberikan serta meningkatkan 

pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, sehingga kepercayaan masyarakat 

terhadap PT. Bank Jabar semakin tinggi dan diharapkan akan mempengaruhi laba 

operasional yang diperoleh. 


