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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

NIM berpengaruh positif terhadap CAR sehingga hipotesis yang 

diajukan diterima. Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif 

bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Hal 

tersebut terjadi karena setiap peningkatan pendapatan bunga bersih, 

yang merupakan selisih antara total biaya bunga dengan total 

pendapatan bunga mengakibatkan bertambahnya laba operasional, 

yang pada akhirnya membuat peningkatan pada permodalan (CAR). 

BOPO tidak berpengaruh negatif terhadap CAR sehingga 

hipotesis yang diajukan ditolak. Tidak signifikannya pengaruh BOPO 

terhadap CAR dikarenakan biaya operasional selalu dibiayai oleh 

pendapatan operasional karena pendapatan operasional lebih besar 

dibandingkan dengan biaya operasional, biaya operasional biasanya 

terjadi dalam hitungan bulan atau tahun, namun pendapatan 

operasional terjadi disetiap saat, seperti; pendapatan bunga, maupun 

pendapapatn operasional lainnya anatar lain; biaya transaksi nasabah 

melalui ATM, biaya transaksi pada teller bank dan lainnya. Semakin 

besar BOPO berarti kegiatan operasional Bank Umum kurang efisien, 

maka CAR Bank Umum akan mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena modal yang dimiliki akan digunakan untuk 

menyerap kerugian dari kegiatan operasional. Jadi, apabila nilai 
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BOPO rendah atau tinggi tidak akan berpengaruh langsung pada 

kenaikan atau penurunan CAR.  

LDR tidak berpengaruh terhadap CAR sehingga hipotesis yang 

diajukan ditolak. Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi dana 

yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa naik atau turunnya LDR tidak 

mempengaruhi CAR menunjukkan efisiensi Bank Umum dalam 

mengelola likuiditasnya yaitu LDR, dimana jumlah kredit yang 

diberikan diimbangi dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank. 

Serta pembayaran pinjaman kredit oleh nasabah kredit terjadi secara 

lancar, sehingga bank dapat segera memenuhi permintaan deposan 

yang ingin menarik kembali dananya, dan bank tidak perlu menambah 

dananya melalui modal sendiri untuk membiayai jumlah kredit yang 

diberikan.  

GWM berpengaruh positif terhadap CAR sehingga hipotesis 

yang diajukan diterima. Semakin tinggi GWM semakin besar 

likuiditas bank dijamin oleh BI, sehingga jika terjadi kesulitan 

likuiditas pada bank tersebut dapat meminjam secara langsung kepada 

BI. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas bank-bank 

umum yang beroperasi di Indonesia yang dijamin oleh bank sentral 

(Bank Indonesia) yang ditunjukkan dengan besarnya giro yang 



88 

 

disetorkan oleh bank kepada Bank Indonesia mempengaruhi besarnya 

CAR.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NIM, BOPO, 

LDR dan GWM secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap CAR. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel 

independen yaitu NIM, BOPO, LDR dan GWM secara simultan atau 

bersama-sama akan berpengaruh pada CAR pada Bank Umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

5.2  Implikasi Kebijakan  

CAR menjadi salah satu tolak ukur Bank Indonesia dalam 

menilai kesehatan perbankan, dan dalam penelitian ini faktor yang 

secara signifikan mempengaruhi CAR bila dilihat dari urutan angka 

absolut beta standar adalah GWM dan NIM.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan 

bank (terutama NIM dan GWM ) mampu meningkatkan CAR pada 

bank umum yang beroperasi di Indonesia periode 2010 – 2015. 

GWM merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai dari beta standar sebesar 

-2,043. Berdasarkan hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa 

manajemen bank perlu memperhatikan GWM, karena GWM 

merupakan variabel yang paling dominan dan berpengaruh terhadap 

CAR.  
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Manajemen Bank juga perlu memperhatikan NIM, karena NIM 

mempengaruhi CAR secara positif, yang berarti kemampuan bank 

untuk mengelola seluruh aktiva produktifnya bisa menghasilkan 

penghasilan netto yang lebih tinggi.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa hasil penelitian ini 

terbatas pada pengamatan yang relatif pendek yaitu selama 6 tahun 

dengan sampel yang terbatas. Disamping itu rasio-rasio keuangan 

bank yang digunakan sebagai dasar memprediksi CAR hanya terbatas 

pada NIM, BOPO, LDR dan GWM.  

5.4 Saran 

Dengan kemampuan prediksi sebesar 15,8% yang ditunjukkan 

pada nilai adjusted R2 yang mengindikasikan perlunya rasio keuangan 

bank yang lain yang belum dimasukkan sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi CAR seperti rasio manajemen bank dan rasio 

sensitivitas terhadap pasar yang merupakan bagian dari rasio 

CAMELS serta unsur resiko bank (risk) juga perlu dimasukkan 

sebagai predictor dalam memprediksi CAR untuk mengantisipasi 

diberlakukannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sehingga 

mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna 

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Beberapa saran yang diajukan yang berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Bank Umum di Indonesia hendaknya menjaga efisiensi kegiatan 

operasionalnya karena BOPO berpengaruh negatif terhadap 

CAR. Semakin besar BOPO maka CAR semakin kecil. Oleh 

karena itu diperlukan sistem dan prosedur operasional yang baik 

yang akan menunjang kegiatan usaha bank pada tingkat efisiensi 

yang tinggi. 

2. Bank Umum sebaiknya menambah jumlah kredit yang 

disalurkan agar mencapai batas aman LDR sebesar 80% seperti 

yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Karena LDR yang terlalu 

rendah akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional 

yaitu biaya bunga yang harus ditanggung oleh Bank Umum. 

Tetapi hendaknya Bank Umum mengalokasikan kredit dengan 

tetap memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas 

cakupan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap 

CAR dengan menggunakan rasio-rasio lain.   

 


