
 
 

106 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN   

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Capital 

Adequacy Ratio (CAR) atau tingkat kecukupan modal dalam mempengaruhi Return 

On Asset (ROA) pada PT. Bank Bukopin Tbk, maka peneliti membuat kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT. Bank Bukopin Tbk 

dari tahun 2010-2017 mengalami penurunan dan tidak pernah dibawah standar 

batas  ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang telah ditentukan 

oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Penurunaan ini dapat disebabkan oleh adanya 

kenaikan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang harus dijamin oleh 

modal dengan jumlah persentase tertentu.  

2. Perkembangan Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Bukopin Tbk dari tahun 

2010-2017 mengalami penurunan dan lebih banyak tingkat ROA yang berada 

dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 1,5%. 

Artinya ROA masih berada dalam kategori kurang sehat.  

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) 

pada PT. Bank Bukopin periode 2010-2017 dari hasil penelitian dan 

pembahasan secara parsial menunjukkan bahwa CAR mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya setiap ada kenaikan pada tingkat 

CAR maka ROA akan meningkat, sebaliknya apabila CAR mengalami 

penurunan maka ROA juga menurun. 
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5.2 SARAN    

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, adapun 

saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian adalah sebagai berikut.  

1. Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya PT. Bank Bukopin Tbk dapat 

mempertahankan nilai CAR yang sesuai dengan ketentuan Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 

8%, karena selama periode penelitian nilai CAR berada pada tingkat > 8% yang 

artinya berada pada predikat sehat. Karena dengan memiliki nilai CAR yang 

tinggi maka akan meningkatkan keuntungan bagi bank.  

2. Perolehan rata-rata nilai ROA pada PT. Bank Bukopin Tbk periode 2010-2017 

berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini 

berarti bank berada pada posisi kurang baik dari segi penggunaan asetnya. Oleh 

karena itu pihak bank perlu mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara 

memanfaatkan asset bank yang dimiliki agar dapat berperan produktif dalam 

kegiatan operasional bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit karena 

kredit merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi bank sehingga dapat 

meningkatkan laba bank. Maka dari itu sebaiknya PT. Bank Bukopin dapat 

memanfaatkan asset yang dimiliki dengan sebaik mungkin agar memperoleh 

keuntungan yang maksimal sehingga akan meningkatkan ROA.  

3. Berdasarkan hasil penelitian, Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif 

terhadap Return On Asset sehingga dapat disarankan agar bank dapat menjaga 

serta memanfaatkan CAR yang merupakan kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal dalam menunjang aktiva yang mengandung atau 
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menghasilkan resiko. Karena semakin tinggi CAR maka akan semakin baik 

kemampuan bank tersebut dalam menutupi kerugian dari setiap aktiva 

produktif yang beresiko dengan cara ditutupi oleh modal yang dimiliki bank. 

Selain itu, disarankan agar bank dapat lebih baik dalam mengelola permodalan, 

CAR yang tinggi akan memberikan peluang dalam meningkatkan profitabilitas 

karena dana tersebut digunakan untuk penyaluran dana dalam bentuk kredit 

sehingga laba yang diperoleh bank dalam bentuk bunga kredit akan meningkat. 

Dengan pengelolaan yang baik suatu bank akan terus meningkatkan modal 

dengan memperhatikan indikator kesehatan permodalan yaitu CAR, maka 

ROA pun akan ikut meningkat. Sebaliknya apabila CAR suatu bank menurun 

maka ROA pun akan ikut menurun. 

 

 

 

 

 


