
 
 

BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhui Loan to Deposit Ratio perbankan konvensional yang listed di 

Bursa Efek Indonesa pada periode tahun 2012-2016. Variebel dependen pada 

penelitian ini adalah Loan to Deposit Ratio dan variabel independen yang diuji 

antara lain Capital Adequasy Ratio, Non-Performing Loan dan Return on Assets 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan berdasarkan sampel dari 29 

perusahaan perbankan. 

Sesuai dengan perumusan model serta pengujian hipotesis maka 

penelitian ini menggunakan teknik analisis yang meliputi analisis deskriptif dan 

analisis statistik. Analisis deskriptif menunjukkan kondisi data berupa nilai 

minimum, maximum, rata-rata serta standar deviasi. Analisis statistik 

merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian berupa 

angka-angka yang dianalisis menggunakan program Eviews 8. Berdasarkan 

penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Capital Adequasy Ratio, Non-Performing Loan dan Return on 

Assets berpengaruh bersama-sama terhadap Loan to Deposit Ratio. 

2.  Kemampuan variabel Capital Adequasy Ratio, Non-Performing Loan dan 

Return on Assets dalam berkontribusi mempengaruhi variabel Loan to 

Deposit Ratio sebesar 34,9% dan sisanya merupakan pengaruh dari variabel 

lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian. 



 
 

3. Berdasarkan hasil korelasi parsial atau uji t antara variabel independen 

terhadap variabel dependen diketahui dari tiga hipotesis yang diajukan. dua 

diantaranya diterima diantaranya H1: Capital Adequasy Ratio (CAR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,001% dan H3: Return on Assets (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio dengan 

nilai signifikansi sebesar 0%. Satu hipotesis lain dengan variabel Non-

Performing Loan (NPL) dan ditolak dikarenakan tidak signifikan terhadap 

Loan to Deposit Ratio. 

4. Berdasarkan uji t maka variabel independen yang memiliki korelasi dengan 

penyaluran jumlah kredit adalah Return on Assets (ROA) dan Capital 

Adequasy Ratio (CAR) dengan masing-masing memiliki nilai koefisen 

sebesar 0,0000 dan 0,0001. 

 

B. Saran 

Terkait dari penelitian ini. peneliti memberikan rekomendasi serta saran 

untuk dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya seperti: 

1. Saran bagi perbankan 

Sesuai dengan hasil penelitian dimana CAR dan ROA berpengaruh positif 

terhadap Loan to Deposit Ratio pada periode penelitian 2012-2016 maka 

perusahaan perbankan perlu menjaga dan memperhatikan kedua aspek 

tersebut untuk memberikan keamanan bagi bank dalam menyalurkan kredit. 

Dengan memperhatikan rasio CAR dan ROA yang sesuai dengan batas yang 



 
 

ditentukan pemerintah maka akan mempermudah perusahaan perbankan 

dalam kegiatan operasionalnya.  

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

a. Dalam penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dari segi variabel 

tidak hanya terdiri dari faktor internal perbankan namun juga dari faktor 

eksternal perbankan sepeti makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga 

bank Indonesia sehingga memperoleh hasil peneltian yang lebih 

kompleks. 

b. Dapat digali lebih dalam dengan menspesifikasikan atau 

mengkerucutkan variabel sehingga meperoleh penelitain yang memiliki 

materi yang dalam.  

 

C. Keterbatasan 

Dalam menjalani penelitian. terdapat beberapa keterbatasan. Dari keterbatasan 

yang ditemukan maka dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Terdapat beberapa perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan annual 

report pada periode 2012-2016. 

2. Objek penelitian yang sedikit dari 42 perusahaan yang disaring menjadi 29 

perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria penelitian. 

3. Variebel pada penelitian ini terbatas dari faktor internal perbankan dengan 

tiga variabel yaitu CAR, ROA dan NPL.  


