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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan pada Sektor Perbankan yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013 dan telah pula dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, 

berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data dan analisis adalah sebagai 

berikut : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Konvensional. 

2. Non Perfoming Loan (NPL) berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Konvensional. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Konvensional. 

4. CAR, NPL dan LDR secara bersamaan berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Konvensional. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 
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1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi Perubahan Harga Saham hanya 

dari tiga aspek saja yaitu  Debt to Equity (DER), Loan to Deposit Ratio 

(LDR) dan Current Asset Ratio (CAR). 

2. Unit analisis penelitian terbatas pada sektor perbankan konvensional yang 

terdaftar pada BEI periode 2009-2013 saja. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan ketebatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan diatas, maka implikasi penelitian 

ini bagi peneliti lain, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan unit 

analisis penelitian yang lebih banyak dari semua perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan periode yang lama, sehingga generalisasi 

penelitian untuk semua sektor di BEI dapat lebih ditingkatkan. Pemilihan 

faktor-faktor lain selain Current Asset Ratio (CAR), Debt to Equity (DER), 

Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mempengaruhi profitabilitas seperti 

rasio-rasio keuangan lain. 

2. Bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah sebaiknya 

meningkatkan profitabiltasnya misalnya dengan menaikan harga saham 

akhir tahunnya. Adapun upaya yang dilakukan untuk menaikan harga 

saham yaitu dengan menaikan nilai DER, karena ini akan meningkatkan 

prestise perusahaan. Dimana nilai DER yang tinggi menunjukan 

perusahaan mampu mengambil resiko demi kemajuan perusahaan dengan 

menggunakan hutang sebagai cara penambahan dana dalam pelaksanaan 
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ekspansi perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus mampu menurunkan 

nilai LDR, karena apabila nilai LDRnya rendah, maka bank sudah dapat 

mengimbangi kewajibannya untuk segera memenuhi permintaan deposan 

yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank 

untuk memberikan kredit, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

investor. Selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai CAR 

perusahaan. Jadi semaksimal mungkin perusahaan harus mampu 

menghasilkan laba bersih yang tinggi dibandingkan dengan jumlah saham 

yang telah beredar, yaitu dengan meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan. 

3. Bagi investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada suatu 

perusahaan sebaliknya melihat terlebih dahulu kondisi Return on Asset 

perusahaan yang akan dipilih. Dalam hal ini investor harus menempatkan 

saham yang akan ditanamnya pada perusahaan yang tepat. Untuk melihat 

kondisi perusahaan apakah tepat untuk dinilai adalah dengan melihat 

keadaan laporan keuangan perusahaan diantaranya yaitu dengan melihat 

Current Asset Ratio (CAR), Debt to Equity (DER), Loan to Deposit Ratio 

(LDR) dan ROA (Return on Asset). 

 


