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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dengan menggunakan 

program SPSS versi 17 maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) dimana diperoleh nilai t hitung Loan to Deposit 

Ratio (LDR) sebesar 0.848 dan t tabel sebesar 2.035 sehingga t hitung < t tabel 

atau 0.848 < 2.035 dan nilai signifikansi Loan to Deposit Ratio (LDR) lebih 

besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.402 maka disimpulkan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Hal tersebut 

menunjukkan kesimpulan bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. 

    Hal tersebut kemungkinan dikarenakan besarnya kredit yang diberikan oleh PT. 

BANK OCBC NISP, Tbk tidak didukung dengan kualitas kredit yang baik. 

Kualitas kredit yang buruk dapat terjadi karena kurangnya penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam memberikan kredit sehingga timbul masalah perkreditan 

seperti kredit macet dan buruknya kualitas kredit akan meningkatkan risiko 

kredit yang harus ditanggung oleh PT. BANK OCBC NISP, Tbk. 

 

2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) dimana diperoleh nilai t hitung Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sebesar -0.361 dan -t tabel sebesar -2.035 sehingga -t 

hitung > -t tabel atau -0.361 > -2.035 dan nilai signifikansi Capital Adequacy 

Ratio (CAR) lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.721 maka disimpulkan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA). Hal tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa Ho2 diterima dan Ha2 

ditolak. 

    Hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingginya tingkat kecukupan modal 

yang dimiliki PT. BANK OCBC NISP, Tbk tidak dibarengi dengan kualitas 

kredit yang diberikan oleh PT. BANK OCBC NISP, Tbk sehingga besarnya 

jumlah kredit yang diberikan justru akan menimbulkan risiko atau kerugian-

kerugian tertentu yang harus dialami oleh PT. BANK OCBC NISP, Tbk. 
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3. Berdasarkan hasil uji f (simultan) dimana diperoleh nilai f hitung sebesar 6.325

dan f tabel sebesar 3.285 sehingga f hitung > f tabel atau 6.325 > 3.285 dan

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.002 maka disimpulkan

Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Hal

tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima.

Hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki

PT. BANK OCBC NISP, Tbk berada pada tingkat yang baik sehingga

meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para nasabah dan hal tersebut

mempengaruhi peningkatan jumlah dana pihak ketiga PT. BANK OCBC NISP,

Tbk. Tingkat kecukupan modal yang baik dan peningkatan jumlah dana pihak

ketiga tentunya mempengaruhi peningkatan kredit yang disalurkan oleh PT.

BANK OCBC NISP, Tbk sehingga akan meningkatkan laba PT. BANK OCBC

NISP, Tbk dan pada akhirnya akan mempengaruhi persentase Return on Asset

(ROA) PT. BANK OCBC NISP, Tbk.

5.2     Saran 

1. Bagi Perusahaan (Bank)

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan manajemen bank mampu menjaga

persentase Loan to Deposit Ratio (LDR) agar senantiasa berada pada standar

yang telah ditentukan Bank Indonesia yaitu 78% hingga 92% sehingga Loan to

Deposit Ratio (LDR) berada pada posisi yang baik (tidak terlalu tinggi atau

terlalu rendah).

2. Bagi Pihak Lain (Investor)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi tentunya

dengan memperhatikan informasi yang terkait dengan Loan to Deposit Ratio

(LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel

independen lainnya seperti Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin

(NIM) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang
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mungkin mempengaruhi Return on Asset (ROA) sehingga dapat diperoleh hasil 

penelitian yang lebih bervariatif. 
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