
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 dari 

Non Performing Loan dan Capital Adequacy Ratio terhadap profitabilitas bank 

pada 10 bank konvensional, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 

sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada identifikasi 

masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian ini. 

 
5.1.1 Pengaruh Rasio Non Performing Loan terhadap Profitabilitas Bank 

Hasil perhitungan yang dilakukan pada bab IV, dapat diperoleh nilai 

bahwa koefisien korelasi rp  = -0,361. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Non 

Performing Loan memiliki hubungan yang rendah dan berlawanan arah terhadap 

profitabilitas bank. Sedangkan koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar  

13,03%. Hal ini berarti pengaruh Non Performing Loan terhadap profitabilitas 

bank adalah sebesar 13,03%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang lainnya. Kemudian dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa H₀ 

ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya Non 

Performing Loan terhadap profitabilitas pada 10 bank konvensional. 

 
5.1.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Bank 

Hasil perhitungan yang dilakukan pada bab IV, dapat diperoleh nilai  

bahwa korelasi rp = 0,292. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Capital 

Adequacy Ratio memiliki hubungan yang rendah dan searah terhadap 

profitabilitas bank. Sedangkan koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar  

8,53%. Hal ini berarti pengaruh Capital Adequacy Ratio  terhadap profitabilitas 

bank adalah sebesar 8,53%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang 

lainnya. 



Kemudian dari hasil uji statistik diperoleh hasil bahwa   H₀ diterima. Hal 

ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya Capital 

Adequacry Ratio terhadap besarnya profitabilitas pada 10 bank konvensional. 

 
5.1.3 Pengaruh Secara Simultan Rasio Non Performing Loan dan Capital 

Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Bank 

Dari hasil perhitungan pada bab sebelumnya diperoleh hasil yaitu : 

 Pengujian koefisien korelasi secara simultan memperlihatkan bahwa 

besarnya koefisien sebesar 0,486. menunjukkan bahwa besarnya hubungan Non 

Performing Loan , Capital Adequacy Ratio dengan profitabilitas bank 

menunjukkan hubungan yang sedang yaitu sebesar 0,486. Nilai koefisien 

determinasi sebesar 23,6%. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Non 

Performing Loan , capital Adequacy Ratio  terhadap tingkat profitabilitas adalah 

sebesar 23,6%. Sedangkan kontribusi pengaruh lainnya sebesar 76,4%. 

 
5.2 Saran 

5.2.1 Saran Bagi Pihak Bank 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi praktisi dan pengguna 

jasa industri perbankan. 

1. Mengingat terdapatnya pengaruh yang diakibatkan oleh Non Performing Loan 

terhadap Capital Adequacy Ratio dan profitabilitas bank, maka penerapan 

prudential banking harus lebih ditingkatkan. Peningkatan dapat dilakukan 

dengan cara proses kredit dilakukan dengan kontrol yang tinggi mulai dari 

pemberian, pengawasan, dan pengembalian kredit, memperkecil komitmen 

pinjaman yang tidak digunakan, penyertaan yang mempnunyai risiko 100% 

perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat atau tidak. Selain itu memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap early warning system, yaitu rasio-rasio 

keuangan yang dihasilkan oleh bank. Melalui hal ini diharapkan akan 

memenekan tingkat rasio kredit bermasalah dan rasio permodalan yang sesuai 

dengan standar Bank Indonesia. Namun CAR yang tinggi tidak selalu 

menggambarkan bank telah melakukan kegiatan intermediasinya dengan baik, 



tapi merupakan suatu peringatan kepada manajemen bank agar lebih berhati-

hati dalam mengelola modal yang ada di bank tersebut bisa saja CAR tinggi 

karena terjadi penumpukan dana. 

2. Manajemen bank harus lebih teliti dalam pengelolaan modal terutama 

pemberian kredit. Faktor-faktor intern dan ekstern dalam bank harus menjadi 

bahan pertimbangan juga dalam melakukan manajemen perbankan terutama 

dalam pengelolaan dan pemberian kredit. 

 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah 

ini disarankan untuk melakukan penelitian terhadap Non Performing Loan dan 

Capital Adequacy Ratio secara mendalam dan lebih fokus serta aplikatif untuk 

dapat mempertahankan kedua variabel diatas pada posisi yang lebih baik. 

Pendalaman bagi penelitian ini akan lebih akurat apabila sampel diperluas, baik 

dari jumlah bank maupun periode yang akan diteliti, misalnya memakai data 

laporan keuangan perbankan secara persemester. 

Penelitian sebaiknya lebih difokuskan pada intern bank seperti manajemen 

dan kebijakan yang akan dijalankan bank maupun cara-cara yang lebih fokus dan 

aplikatif untuk dapat menekan jumlah NPL dan mempertahankan CAR pada 

posisi yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


