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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan terhadap data 

penelitian yang telah terkumpul untuk kemudian diolah, mengenai pengaruh tingkat 

Capital Adequacy Ratio terhadap tingkat profitabilitas bank pada 4 bank milik 

pemerintah, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil Analisis Capital Adequacy Ratio bahwa penyediaan modal 

minimum (CAR) yang dilakukan oleh masing-masing bank meningkat dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. Capital Adequacy Ratio tertinggi diperoleh 

Bank Mandiri pada tahun 2003 sebesar 27,72%, walaupun selama lima tahun 

memiliki Capital Adequacy Ratio Diatas 20%,tetapi dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan,dengan rata-rata penurunan sebesar 2,07%. sedangkan 

level terendah dimiliki oleh Bank Tabungan Negara (BTN) pada tahun 2001 

sebesar 10,85%,tetapi rata-rata pertumbuhan CARnya stabil sebesar 12,07%. 

Meskipun demikian pada dasarnya penyediaan modal minimum telah 

dipenuhi oleh setiap bank karena masing-masing angka sudah berada pada 

level diatas 8% sesuai dengan yang telah ditetapkan secara internasional oleh 

Bank for International Settlement (BIS) bank yang beroperasi di seluruh 

dunia. 

2. Pada analisis profitabilitas rata-rata pertumbuhan ROAnya meningkat 

sebesar37,54%. Return on asset tertinggi diperoleh bank BRI sebesar 5,35% 

pada tahun 2004, sedangkan level terendah dimiliki oleh Bank Tabungan 

Negara (BTN) pada tahun 2003 sebesar 0,8%. Pada ROA Bank Mandiri 

terjadi penurunan yang pada rentang waktu 2004-2005,hal tersebut 

disebabkan oleh menurunnya Net Income yang disebabkan oleh menurunnya 

beban bunga dan bebabn operasional lainnya. Sedangkan pada tiga bank 
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lainnya terdapat peningkatan Return on asset yang signifikan yaitu diatas 

100% pada rentang waktu 2003-2004. Hal tersebut dikarenakan oleh 

meningkatnya Net Income yang terdapat pada tiga bank yang disebabkan oleh 

menurunnya beban bunga dan beban operasional lainnya. 

3. Diperoleh persamaan regresi Y = 5,02 + 0,59 X. nilai a mengandung arti 

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

mencapai 5,02%. Sedangkan nilai b mengandung pengertian bahwa setiap 

terjadi perubahan tingkat kecukupan modal sebesar 1% akan menyebabkan 

profitabilitas sebesar 0,59%. 

4. dengan perhitungan uji signifikan atau uji t menghasilkan hitungt  sebesar 2,731 

dan tabelt  sebesar 2,1448 ( hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat 

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

2,1448 < 2,731 yang berarti  tabelt  < hitungt . Hal ini sesuai dengan kriteria 

penerimaan dan penolakan Ho, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Capital Adequacy Ratio terhadap 

Profitabilitas bank. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi pihak Perbankan 

• Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa hal yamg dapat dijadikan masukan bagi praktisi dan 

pengguna jasa industri perbankan. Penulis memyarankan agar dalam 

mempertahankan profitabilitasnya, maka bank harus dapat membuat 

kebijakan operasi atau portofolio investasi yang baik sehingga 

menghindarkan bank dari idle money atau dengan kata lain dapat 

menekan idle money serendah mungkin dengan tetap memperhatikan 

tingkat Capital Adequacy Ratio minimum yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. 
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• Penerapan prudential banking harus ditingkatkan, dengan cara 

meningkatkan kontrol terhadap proses kredit, pemilihan kebijakan 

investasi yang produktif, peningkatan kinerja karyawan ( keahlian, 

moral, kecermatan ) serta peningkatan perhatian pada rasio-rasio yang 

dihasilkan bank 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


