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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa 

variabel CAR, NPL, NPM, ROE, LDR, Tingkat Inflasi dan Size tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan perbankan. 

2. Hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama (uji F) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rasio keuangan 

CAMEL (CAR, NPL, NPM, ROE dan LDR), tingkat inflasi dan SIZE 

terhadap laba perusahaan perbankan.  

3. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai Adjusted R Square adalah 0,322 

berarti 32,2% variabel laba dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu 

CAR, NPL, NPM, ROE, LDR, INFLASI, SIZE. Sedangkan sisanya 67,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model regresi penelitian ini, 

seperti suku bunga, nilai tukar, kondisi perekonomian luar dan dalam 

negeri, PDB, dll. 

4. Hasil pengujian hipotesis terdapat beberapa variabel yang anomali yaitu 

pada variabel NPL, LDR dan tingkat Inflasi. 
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5.2.  Saran 

Dari penelitian diatas, saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Bagi emiten, sebaiknya lebih peka terhadap situasi ekonomi yang terjadi 

sehingga bila terjadi inflasi yang tinggi atau masalah ekonomi lainnya, 

dapat tetap menjaga kinerja bank tersebut dan sebaiknya lebih menganut 

asas kehati-hatian (prudent) dalam melakukan fungsi pengawasan bank 

dan manajemen bank. 

2. Bagi investor sebaiknya lebih peka terhadap situasi makro yang terjadi 

sehingga bila terjadi inflasi yang tinggi atau masalah ekonomi lainnya, 

dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan heteroskedastisitas, maka sebaiknya dalam 

penelitian selanjutnya, peneliti dapat memodifikasi model yang lebih tepat. 

4. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menambahkan jumlah sampel data 

sehingga proyeksi dari penelitian dapat ditingkatkan lebih jelas seiring 

meningkatnya variabel jumlah faktor lain yang mendukung. 

5. Sebaiknya peneliti selanjutnya meninjau kembali pemilihan variable 

independen dalam penelitian ini mengingat tidak satupun variable yang 

dipilih memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap laba 

perusahaan perbankan. 
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5.3.  Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Sumber data yang kurang konsisten karena terdapat data yang tidak 

tersedia. 

2. Banyaknya faktor ekonomi yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini 

maupun dalam penelitian sebelumnya, seperti suku bunga, nilai tukar, dll. 

3. Terbukti bahwa hasil estimasi mengandung heteroskedastisitas. 
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