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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai rasio CAR, NPL, NPM, NIM, dan LDR terhadap pertumbuhan laba 

pada perbankan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil dari keputusan uji hipotesis secara statistik menunjukkan CAR, 

NPL, NPM, NIM dan LDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel atau dilihat dari signifikansi 

lebih kecil dari nilai alpha. Kondisi permodalan (yang diukur dengan 

CAR) adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan 

untuk menutupi resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman 

dana dalam aktiva produktif yang mengandung resiko. Kualitas aktiva 

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

Kemampuan perusahaan perbankan memperoleh laba (diukur dengan 

NPM dan NIM) dan kondisi likuiditas (diukur dengan LDR) akan 

menentukan kredibilitas suatu perusahaan perbankan dan akhirnya 

mempengaruhi profitabilitas perbankan. 

b. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa: 

 Koefisien regresi Capital Adequacy Ratio (CAR) bertanda positif yang 

berarti apabila CAR mengalami kenaikan sedangkan variabel lain tidak 
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mengalami perubahan, maka ROA perbankan yang terdaftar di BEI 

akan meningkat. Berdasarkan hasil uji t secara parsial CAR memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

 Koefisien regresi Non Performing Loan (NPL) bertanda positif yang 

berarti apabila NPL mengalami kenaikan sedangkan variabel lain tetap 

maka ROA perbankan yang terdaftar di BEI akan meningkat. Hasil uji 

t secara parsial NPL terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA.  

 Koefisien regresi Net Profit Margin (NPM) bertanda positif yang 

berarti apabila NPM mengalami kenaikan sedangkan variabel lain 

tidak mengalami perubahan, maka ROA perbankan mengalami 

peningkatan. Hasil uji t secara parsial NPM berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

 Koefisien regresi Net Interest Margin (NIM) bertanda negatif  yang 

berarti apabila NIM mengalami kenaikan sedangkan variabel lain 

tetap, maka profitabilitas (ROA) perbankan menurun. Hasil uji t secara 

parsial NIM berpengaruh negatif terhadap ROA. 

 Koefisien regresi Loan to Deposit Ratio (LDR) bertanda positif yang 

berarti apabila LDR mengalami kenaikan sedangkan variabel lain 

tetap, maka ROA perbankan mengalami kenaikan. Hasil uji t secara 

parsial LDR terhadap berpengaruh positif terhadap ROA. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh 

Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity) terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perbankan Di Indonesia. Maka penulis memberikan 

saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan. 

1. Bagi pihak perusahaan 

Perusahaan perbankan hendaknya meningkatkan manajemen pelaporan 

keuangan dengan cara melaporkan semua data dan informasi keuangannya 

secara lengkap kepada Bank Indonesia. Disamping itu laporan keuangan 

tersebut hendaknya juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk 

akuntabilitas perbankan kepada publik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka 

peneliti selanjutnya disarankan menggunakan unit analisis penelitian 

lainnya atau menambah subjek penelitian, serta menguji faktor lain selain 

Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity yang dapat 

mempengaruhi laba. 




