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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequancy 

Ratio (CAR), Kredit dan Suku bunga terhadapn Profitabilitas ((ROA) pada 

BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu periode 2012-2015. 

Berdasarkan analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi 

linier berganda dengan tiga variabel independen (CAR, Kredit dan Suku 

bunga) dan satu variabel dependen ROA menunjukan bahwa : 

1. Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) 

pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. Variabel Capital 

Adequancy Ratio (CAR) memiliki probabilitas sebesar 0,0111 signifikan 

pada α = 5% maka variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh 

positif  dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu. Capital Adequancy Ratio (CAR) 

mempunyai koefisien sebesar 0.219570 yang artinya apabila ada kenaikan 

dari variabel Capital Adequancy Ratio (CAR) 1 persen akan meningkatkan 

Profitabilitas (ROA) sebesar 0.219570 persen. 

2. Pengaruh Kredit Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.7 

menunjukan  bahwa  variabel Kredit memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,0000 signifikan di  α = 1% dengan demikian variabel Kredit mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Profitabilitas (ROA). 
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dan nilai koefisien nilai regersi untuk variabel Kredit sebesar 2.76295 

dengan artian jika ada kenaikan variabel Kredit sebesar 1 persen akan 

menaikan Profitabilitas (ROA) sebesar 2.76 persen. 

3. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya 

Remaja Kabupaten Indramayu. Dari hasil statistik di atas menunjukan 

bahwa variabel Suku bunga memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3019 

dengan artian Suku bunga tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). 

dan memiliki koefisien sebesar 0.009983 dengan artian apabila adanya 

kenaikan Suku bunga sebsar 1% meningkatkan Profitabilitas (ROA) 

sebesar 0.009983. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut :  

1. Untuk menjaga tingkat modal bank (CAR) sebaiknya perusahaan lebih 

memperhatikan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena 

modal merupakan faktor terpenting yang harus dimiliki oleh bank. Untuk 

mengantisipasi perkembangan skala usaha expansi kredit atau pinjaman 

yang diberikan. 

2. Guna meningkatkan Profitabilitas, sebaiknya aktiva lebih banyak 

dialokasikan kepada aktiva produktif sehingga diharapkan laba semakin 

tinggi. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi Profitabilitas yang 

dapat dihasilkan oleh perusahaan perbankan.   

4. Perusahaan perbankan hendaknya lebih menjaga stabilitas penyaluran 

kredit agar tetap terus meningkat dengan tidak mengesampingkan prinsip 

kehati-hatian yang sudah diterapkan pada setiap perusahaan perbankan. 

Karena penyaluran kredit merupakan usaha kegiatan utama bank 

setidaknya bank lebih memilih-milih nasabah dalam menyalurkan 

kreditnya sehingga terhindar dari meningkatnya resiko kredit macet yang 

dapat merugikan bank.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya mencari pengaruh Capital Adequancy Ratio 

(CAR), Kredit dan Suku bunga terhadap  Profitabilitas ((ROA) pada 

BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu periode 2012-2015. 

2. Penelitian ini menggunakan waktu pengamatan hanya 1 tahun. 

3. Penelitian ini menggunakan sampel kantor cabang yang terdaftar di PD 

BPR Karya Remaja. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (ROA) adalah : 

Capital Adequancy Ratio (CAR), Kredit dan Suku Bunga. 

 


