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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Setelah dilakukan penelitian atas pengaruh hasil Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), 

dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Loan to Deposit Ratio(LDR) perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 dirumuskan beberapa kesimpulan 

yaitu:        

1. Terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh hasil CAR 

terhadap pencapaian rasio LDR. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

CAR memberikan pengaruhnya terhadap tingkat rasio LDR. 

Kemampuan perusahaan perbankan dalam meningkatkan penyediaan 

modal minimum (CAR) untuk menutupi kerugian akibat kredit 

bermasalah akan memberikan tren negatif terhadap rasio LDR 

dikarenakan adanya pembatasan jumlah dana yang disalurkan kepada 

pihak ketiga. 

2. Tidak terdapat pengaruh atas variabel NPL terhadap pencapaian rasio 

LDR namun memiliki hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadinya tren yang tidak berpengaruh diberikan NPL terhadap 

pencapaian rasio LDR. Dan peningkatan nilai NPL dapat menurunkan 

rasio LDR meskipun pengaruhnya lemah.  
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3. Terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh hasil NIM 

terhadap pencapaian rasio LDR. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

NIM memberikan pengaruhnya terhadap tingkat rasio LDR. 

Kemampuan perusahaan perbankan dalam meningkatkan pendapatan 

bunga bersih atas aktiva produktif akan memberikan tren negatif 

terhadap rasio LDR dikarenakan kurangnya  minat permintaan kredit 

oleh pihak ketiga.  

4. Tidak terdapat pengaruh atas variabel BOPO terhadap pencapaian 

rasio LDR namun memiliki hubungan yang positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadinya tren yang tidak berpengaruh diberikan 

BOPO terhadap pencapaian rasio LDR. Dan peningkatan nilai NPL 

dapat meningkatkan rasio LDR meskipun pengaruhnya lemah. 

B. Implikasi 

       Setelah dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian mengenai 

pengaruh hasil Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Loan to Deposit Ratio(LDR) 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 dapat 

dirumuskan beberapa implikasi yaitu: 

1. Manajemen perusahaan perbankan seharusnya dapat menjaga rasio 

CAR agar tetap stabil, karena semakin banyak bank dalam memberikan 

kredit, ATMR juga mengalami peningkatan. Salah satu yang dapat 
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dilakukan bank yakni dengan menambah modal guna menjaga agar 

mengurangi risiko akibat kredit ini.  

2. Manejemen perusahaan perbankan sebaiknya tetap menjaga nilai Non 

Performing Loan (NPL). Karena dampak dari keberadaan Non 

Performing Loan dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank 

yang bersangkutan, tetapi juga meluas dalam cakupan nasional apabila 

tidak dapat ditangani dengan tepat. Dan dampak NPL yang tidak wajar 

dapat menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan 

pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi 

laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. Sehingga 

peningkatan NPL dapat membuat LDR menurun. 

3. Manejemen perusahaan perbankan harus bisa menjaga tingkat 

pendapatan bersih atas aktiva produktif, karena dengan meningkatnya 

nilai NIM maka perusahaan perbankan, nilai LDR perusahaan 

mengalami penurunan yang disebabkan karena berkurangnya minat 

nasabah atau masyarakat terhadap permintaan kredit pada perusahaan 

bank tersebut. 
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C. Saran 

      Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari hasil penelitian 

yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapan saran 

untuk peneliti yang akan datang, yaitu: 

1) Peneliti yang akan datang diharapkan dapat melakukan perbaikan 

dalam hal observasi dengan periode yang panjang. Hal ini diperlukan 

untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih relevan. Penambahan 

variabel independen lainnya juga dapat dilakukan untuk meningkatkan 

proporsi dalam menjelaskan variabel dependen, misalnya return on 

asset, dana pihak ketiga, return on equity, dll.  

2) Selain itu, periode waktu penelitian yang digunakan bisa lebih panjang 

agar pengamatan mengenai likuiditas nantinya akan memperoleh 

gambaran yang lebih luas. 

3) Adanya keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh peneliti, yaitu 

pada saat pengumpulan data. Banyak perusahaan perbankan yang 

tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga sulit untuk 

mendapatkan laporan keuangan tahunannya.  

4) Masih terbatasnya penelitian terdahulu yang membahas topik serupa 

dengan menggunakan sampel perusahaan asuransi umum di Indonesia. 

Sehingga peneliti menghadapi kesulitan dalam memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 


