
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh capital adequacy ratio (CAR), bad debt ratio (BDR), return 

on assets (ROA), beban operasional/pendapatan operasional (BOPO), loan to 

deposit ratio (LDR), dan kewajiban bersih Call Money terhadap pertumbuhan 

laba operasional, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis secara bersama-sama (simultan) capital adequacy ratio 

 (CAR), bad debt ratio (BDR), return on assets (ROA), beban 

 operasional/pendapatan operasional (BOPO), loan to deposit ratio (LDR), 

 dan kewajiban bersih Call Money terhadap pertumbuhan laba operasional 

 menunjukkan hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

 pengaruh yang signifikan antara capital adequacy ratio (CAR), bad debt 

 ratio (BDR), return on assets (ROA), beban operasional/pendapatan 

 operasional (BOPO), loan to deposit ratio (LDR), dan kewajiban bersih 

 Call Money secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba operasional 

 perusahaan perbankan sebesar 54,8% sedangkan sisanya sebesar 45,2% 

 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti inflasi dan tingkat bunga. Hal

 ini mengindikasikan bahwa kondisi permodalan, kualitas aktiva, 

 profitabilitas, dan likuiditas akan menentukan kredibilitas suatu 

 perusahaan perbankan dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan 



 

 

 laba yang akan dicapai. Kondisi permodalan (yang diukur dengan CAR) 

 adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan 

 untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman 

 dana dalam aktiva produktif yang mengandung resiko. Kualitas aktiva 

 (yang diukur dengan BDR) berkaitan dengan kelangsungan usaha bank. 

 Pengelolaan aktiva diarahkan kepada pengelolaan aktiva produktif (yang 

 diukur dengan ROA dan BOPO) dengan maksud untuk memperoleh 

 penghasilan. Kemampuan perusahaan perbankan memperoleh laba (yang 

 diukur dengan ROA dan BOPO) dan kondisi likuiditas (yang diukur 

 dengan LDR dan net call money) akan menentukan kredibilitas suatu 

 perusahaan perbankan dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan 

 laba yang akan dicapai. 

2. Hasil uji hipotesis parsial capital adequacy ratio (CAR), bad debt ratio 

 (BDR), return on assets (ROA), beban operasional/pendapatan 

 operasional (BOPO), loan to deposit ratio (LDR), dan kewajiban bersih 

 Call Money terhadap pertumbuhan laba operasional: 

a. Hasil uji hipotesis capital adequacy ratio (CAR) secara parsial 

terhadap pertumbuhan laba operasional menunjukkan bahwa hipotesis 

nol ditolak. Hal ini berarti capital adequacy ratio (CAR) secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba 

operasional sebesar 38,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-



 

 

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan laba operasional perusahaan perbankan. 

b. Hasil uji hipotesis bad debt ratio (BDR) secara parsial terhadap 

pertumbuhan laba operasional menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. 

Hal ini berarti bad debt ratio (BDR) secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan laba operasional sebesar 36,24%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas aktiva yang  berkaitan dengan 

kelangsungan usaha bank memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba 

operasional perusahaan perbankan. 

c. Hasil uji hipotesis return on assets (ROA) secara parsial terhadap 

pertumbuhan laba operasional menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. 

Hal ini berarti return on assets (ROA) secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan laba operasional sebesar 37,82%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan laba operasional perusahaan perbankan. Semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset. 

d. Hasil uji hipotesis secara parsial beban operasional/pendapatan 

operasional (BOPO) terhadap pertumbuhan laba operasional 

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti beban 

operasional/pendapatan operasional (BOPO) secara parsial memiliki 



 

 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba operasional sebesar 

38,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan laba operasional perusahaan perbankan. 

e. Hasil uji hipotesis secara parsial loan to deposit ratio (LDR) 

terhadap pertumbuhan laba operasional menunjukkan bahwa hipotesis 

nol diterima. Hal ini berarti loan to deposit ratio (LDR) secara parsial 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba 

operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam 

menjaga likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba 

operasional perusahaan perbankan. 

f. Hasil uji hipotesis secara parsial net call money terhadap 

pertumbuhan laba operasional menunjukkan bahwa hipotesis nol 

diterima. Hal ini berarti net call money secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba operasional. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menjaga likuiditas 

tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba operasional 

perusahaan perbankan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini sebagai sampel nonrandom 

 dan jumlahnya sangat sedikit. 



 

 

2. Aspek management dalam metode CAMEL tidak dibahas dalam penelitian 

 ini karena keterbatasan data yang diperoleh. 

3. Faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga, subsidi pemerintah, dan lain 

 sebagainya belum dipertimbangkan dalam penelitian ini. Faktor-faktor 

 tersebut mungkin mempengaruhi cara perusahaan melakukan bisnis yang 

 selanjutnya mempengaruhi hasil analisis penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh capital adequacy ratio (CAR), bad debt ratio (BDR), return 

on assets (ROA), beban operasional/pendapatan operasional (BOPO), loan to 

deposit ratio (LDR), dan net call money terhadap pertumbuhan laba operasional 

perusahaan perbankan, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin 

dapat digunakan sebagai masukan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan 

 Perusahaan perbankan hendaknya meningkatkan manajemen pelaporan 

 keuangannya dengan cara melaporkan semua data dan informasi 

 keuangannya secara lengkap kepada BI. Disamping itu laporan keuangan 

 tersebut hendaknya juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk 

 akuntabilitas perbankan kepada publik.  

 

 



 

 

2. Bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis 

 Pemilihan sampel penelitian sebaiknya dilakukan secara random dan 

 jumlah sampel sebaiknya ditingkatkan. Aspek management dalam metode 

 CAMEL sebaiknya juga dibahas agar hasil penelitian lebih baik. 

 Disamping itu faktor ekonomi seperti tingkat inflasi sebaiknya ikut 

 dipertimbangkan dalam memprediksi pertumbuhan laba dengan 

 menggunakan rasio keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


