
 

 

BAB  V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pengaruh Capital Adequacy 

Ratio,  

Non Performing Loan, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio 

terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada Bank Umum yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018, maka dapat disimpulkan bahwa 

:  

1. Pada Capital Adequacy Ratio dikatakan bahwa secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada Bank Umum 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018, hal ini 

terlihat dari nilai  (-0,738) <  (2,015) yang berarti Ha1 

diterima.  

2. Pada Non Performing Loan dikatakan bahwa secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada Bank Umum 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018, hal ini 

terlihat dari nilai  lebih kecil dari    yaitu -4,873 < 2,015 

yang berarti Ha2 diterima.  

3. Pada Net Interest Margin dikatakan bahwa secara parsial berpengaruh 

terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada Bank Umum yang 

Terdaftar Di  

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018, hal ini terlihat dari nilai nilai 

 lebih besar dari   yaitu 2,258 > 2,015 yang berarti Ha3 diterima.  



 

 

4. Pada Loan to Deposit Ratio dikatakan bahwa secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada Bank Umum 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018, hal ini 

terlihat dari nilai   
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lebih kecil dari    yaitu -0,904 < 2,015 dengan signifikansi 0,195 yang 

berarti Ha4 ditolak dan Ho4 diterima.  

  

5.2 Saran  

        Dari hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa saran dari penulis 

yaitu :  

1. Bagi investor yang akan menamkan modal pada perusahaan perbanakn 

sebaiknya memperhatikan faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

suatu perusahaan. Tingkat kesehatan bank dapat menjadi indikator 

yang baik dalam menentukan profitabilitas perbankan. karena dengan 

mengetahui tingkat kesehatan bank investor akan lebih nyaman dalam 

menginvestasikan dananya. Selain itu juga kesehatan bank dapat 

meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat tentang kinerja bank  

tersebut.  

2. Bagi nasabah yang hendak menyimpan dananya pada bank sebaiknya 

memperhatikan tingkat kesehatan perbankan karena berpengaruh 

terhadap laba yang didapat bank. Bank yang mendapatkan laba akan 



 

 

mempunyai kelangsungan usaha yang panjang sehingga memiliki 

risiko likuiditas yang rendah. Maka dari itu, nasabah dihimbau untuk 

menyimpan dana di bank yang sehat agar dana yang disimpan akan 

aman.   

3. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan 

kajian empirik untuk dapat disempurnakan guna ditelaah lebih jauh lagi 

pada penelitian-penelitian selanjutnya. Diharapkan objek penelitiannya 

bukan hanya pada perusahaan bank umum saja tetapi juga seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar sampelnya 

akan semakin besar dan disarankan untuk menggunakan periode 

pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh nantinya 

lebih mewakili dan dapat  

digeneralisasi.  

4. Kepada peneliti berikutnya juga diharapkan untuk dapat 

mengembangkan penelitian dengan menambahkan faktor lain yang 

mempengaruhi  

return on asset perusahaan di luar faktor yang ada dalam penelitian ini. 


