
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1   Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah

dilakukan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengaruh CAR dan LDR secara parsial maupun secara simultan terhadap

ROA perusahaan yang tergabung dalam sektor perbankan periode 2006-2010.

1. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel CAR memiliki hubungan

negatif dan tidak signifikan dengan ROA. Hasil pengujian hipotesis,

menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel

CAR terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung yang berada

di daerah penerimaan Ho serta dalam uji tingkat signifikansi yang di

atas nilai alpha yaitu sebesar -1,024.

2. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel LDR memiliki hubungan

positif dan signifikan dengan ROA. Hasil pengujian hipotesis,

menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial antara variabel LDR

terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung yang berada di

daerah penolakan Ho serta dalam uji tingkat signifikansi yang di

bawah nilai alpha yaitu sebesar 2,486.

3. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel CAR dan LDR secara

simultan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan ROA. Hasil

uji anova antara CAR ( X1 ), dan LDR ( X2 ) terhadap ROA ( Y )



diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,021 < taraf signifikan 0,05. Hal

mengindentifikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama faktor

kedua variabel X berpengaruh positif terhadap ROA.

5.2   Saran

5.2.1 Bagi Pihak Perbankan

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis berdasarkan penelitian, yang

diharapkan dapar menjadi masukan bagi perkembangan dan operasional Bank.

1. Sebaiknya Bank harus memperhatikan peningkatan terhadap modal yang

berasal dari dana sendiri untuk kelangsungan usahanya. Karena apabila

tingkat kecukupan modalnya rendah maka kemampuan Bank untuk

bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah, segingga kemampuan

Bank untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat menjadi sangat

diragukan.

2. Bank juga harus terus menerus meningkatkan pemenuhan kebutuhan

layanan perbankan serta perlindungan kepada nasabah agar masyarakat

semakin percaya dengan kredibilitas Bank yang bersangkutan, hal ini akan

sangat baik bagi pertumbuhan Bank.



5.2.2 Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

1. Sebaiknya sampel penelitian terhadap tingkat kecukupan modal dan

Likuiditas lebih diperbanyak, lebih focus dan aplikatif, agar dapat

mempertahankan tingkat kecukupan modal pada posisi yang baik;

2. Hasil penelitian agar lebih akurat disarankan agar baik subjek maupun

objek yang akan diambil diperbanyak, mengingat pengambilan data lewat

Media Internet Bursa Efek Indonesia terbatas.


