
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Setelah melakukan pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel CAR 

(Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan BOPO (Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional) terhadap ROA (Return on Assets)) pada 

Bank yang Go Public periode 2011-2013, maka dihasilkan beberapa 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA Bank yang Go Public, ini berarti perubahan nilai CAR memberikan 

pengaruh yang signifikan tehadap perubahan nilai ROA. 

2. Secara parsial variabel LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA Bank yang Go Public, ini berarti jika nilai LDR mengalami 

peningkatan, maka akan meningkatkan nilai ROA pada bank tersebut. 

3. Secara parsial variabel BOPO berpengaruh Positif dan signifikan terhadap 

terhadap ROA Bank yang Go Public, ini berarti jika nilai BOPO 

mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan nilai ROA pada bank 

tersebut. 

4. Secara simultan variabel CAR, LDR dan BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap ROA Bank yang Go Public. 

 

 



B. Saran  

      Peneliti telah menghasilkan kesimpulan sehingga peneliti dapat 

memberikan saran kepada investor, perusahaan dan penelitian selanjutnya:  

1. Disarankan kepada investor untuk berinvestasi di bank dengan melihat 

nilai LDR, apakah bank tersebut mampu untuk melaksanakan kewajiban 

kepada nasabah yang telah berinvestasi di bank tersebut, kemudian juga 

melihat nilai CAR yang tinggi agar jika ada resiko kredit dan peningkatan 

hutang yang timbul, bank tetap bisa memberikan return kepada nasabah 

tanpa harus menurunkan keuntungan/laba. Nilai BOPO juga harus 

diperhatikan jika perusahaan perbankan tidak efisien terhadap 

pengeluarannya tentu profit yang didapat pada perusahaan tidak maksimal. 

2. Disarankan kepada bank untuk mempertahankan nilai LDR, CAR, karena 

variabel tersebut masing-masing berpengaruh Positif dan signifikan 

terhadap nilai ROA. Sedangkan BOPO juga harus menjadi perhatian 

khusus karena hasil penelitian BOPO dianggap kurang efisien terhadap 

pengeluaran, jika bank mampu mengoptimalkan efisiensi maka bank akan 

menghasilkan laba maksimal sehingga profitabilitas yang dicapai akan 

meningkat. 

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian 

yang sejenis hendaknya menambah penggunaan sampel dan penambahan 

periode tahun pengamatan. Untuk memperbesar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen hendaknya dimasukkan faktor-



faktor eksternal perusahaan seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga,serta 

variabel-variabel lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap ROA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


