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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan 

sebagaimana diuraikan di bawah ini :  

1. CAR ( Capital Adequency Ratio) berpengaruh negative terhadap prediksi 

kebangkrutan bank. Pengaruh negative ini artinya bahwa semakin rendah 

rasio CAR maka semakin besar kemungkinan suatu bank untuk mengalami 

kebangkrutan. Sedangkan peningkatan rasio ini menunjukkan semakin 

sehatnya suatu bank, sehingga dapat menurunkan resiko kebangkrutan karena 

modal yang tinggi menunjukkan kredit yang rendah. 

2. NPL ( Non Peforming Loan) tidak memiliki pengaruh terhadap prediksi 

kebangkrutan bank, hal ini berarti semakin rendah nilai rasio NPL maka 

semakin kecil pula resiko suatu bank untuk mengalami kebangkrutan. Nilai 

rasio NPL yang kecil menunjukkan semakin kecil kerugian yang akan 

ditanggung oleh bank, dan menambah pendapatan di masa yang akan datang, 

sehingga menurunkan probabilitas kebangkrutan bank. 
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3. LDR ( Loan to Deposit Ratio) tidak berpengaruh terhadap prediksi 

kebangkrutan bank. Kondisi Loan to Deposit Ratio yang semakin baik dalam 

menjalankan menajemen atas resiko likuiditas sehingga diprediksi tidak akan 

membawa bank ke arah kebangkrutan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat 

penyaluran kredit bank yang tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya  

kredit macet. 

4. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap prediksi kebangkrutan bank. Hal ini berarti bahwa 

bank menjalankan usahanya dengan efisien, karena semakin rendah rasio 

BOPO maka perusahaan semakin efisien biaya operasional yang digunakan 

oleh bank tersebut dan laba bank akan mengalami kenaikan. 

5. NIM (Net Interest Margin) memiliki pengaruh positif terhadap prediksi 

kebangkrutan bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum swasta devisa 

telah mampu mengelola pendapatan bunga atas aktiva produktifnya dengan 

baik. 

6. Market Effect (PBV = Price Book Value ) tidak berpengaruh terhadap prediksi 

kebangkrutan pada bank. Sebenarnya tingkat ekspektasi investor terhadap 

yang mangalami masalah juga rendah, hal ini dibuktikan dengan nilai saham 

pasar saham bank- bank bermasalah rendah. Namun nilai ekuitas bank - bank 
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bermasalah yang sangat rendah mangakibatkan nilai pasar perusahaan 

perbankan yang bermasalah menjadi tidak terlihat melalui rasio ini PBV.  

7. Tingkat Suku Bunga memiliki pengaruh positif terhadap prediksi 

kebangkrutan bank, hal ini berarti bahwa tingkat suku bunga kredit  

mengalami kenaikan dan dapat mengakibatkan bank mengalami 

kebangkrutan.. 

8. Tingkat ketepatan prediksi kebangkrutan bank secara keseluruhan pada bank 

adalah 85,10%. 

9. Variabilitas variabel dependen (kebangkrutan) yang dapat dijelaskan variabel 

independent (CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, Market Effect, dan tingkat suku 

bunga) adalah sebesar 57%. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya memprediksi pada tahun sebelum dan saat terjadinya 

kondisi bermasalah, namun tidak memprediksi ke tahun yang akan datang. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada laporan 

tahunan yang diterbitkan untuk publik, penggunaan data keuangan 

triwulan kemungkinan akan membentuk model yang lebih akurat. 
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3. Rasio yang digunakan dalam penelitian hanya rasio keuangan CAR, NPL, 

LDR, BOPO, NIM, Market Effect, dan tingkat suku bunga. 

4. Untuk variabel Market effect dalam penelitian ini hanya menggunakan 

rasio PBV. 

5.3 Saran 

a. Implikasi Kebijakan 

1. Berdasarkan penelitian ini, rasio Capital Adequency Ratio (CAR) 

berpengaruh negative terhadap prediksi kebangkrutan bank, maka langkah 

sebaiknya yang dilakukan oleh pihak bank adalah menjaga kesanggupan 

minimum nilai kecukupan modal yang ditentukan oleh Bank Indonesia 

sebesar 8%. Hal ini dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal 

yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat 

berkembang atau meningkatnya ekspansi asset terutama aktiva yang 

dikategorikan memberikan hasil dan sekaligus mengandung resiko             

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain). Selain itu 

CAR yang rendah dapat menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah 

yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas bagi bank. 

2. Berdasarkan penelitian ini, variabel tingkat suku bunga berpengaruh 

positif terhadap prediksi kebangkrutan bank, maka langkah yang 
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sebaiknya diambil oleh pihak bank adalah dengan menjaga keseimbangan 

tingkat suku bunga kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak 

langsung memberikan tingkat sulu bunga yang tidak melebihi ketentuan 

tingkat suku bunga standar yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. 

Sehingga dapat mengurangi tingkat  kredit bermasalah dan mencegah 

terjadinya kebangkrutan pada bank tersebut. 

b. Saran penelitian yang akan datang 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memprediksi kondisi bermasalah pada 

tahun- tahun yang akan datang, sehingga dapat memberikan informasi 

yang bermamfaat di dalam pengambilan keputusan. 

2.  Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan laporan keuangan 

triwulan agar diperoleh hasil model prediksi yang lebih akurat. 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan variasi variabel 

independen yang lebih banyak lagi sebagai prediktor kebangkrutan, seperti 

Batas Maksimum Pemberian Kredit, Inflasi, dan lain- lain. 

4. Penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak rasio perhitungan 

market effect . 

 


