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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yang meliputi LDR dan NPL terhadap ROA dengan CAR sebagai variabel mediasi. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. LDR memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif 

terhadap CAR. Peningkatan LDR mengindikasikan bahwa semakin 

banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah sehingga 

menyebabkan berkurangnya kecukupan modal bank. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa peningkatan LDR dapat menurunkan CAR. 

Sebaliknya, penurunan LDR dapat menaikkan CAR. 

2. NPL memiliki pengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan positif 

terhadap CAR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang 

dihadapi oleh bank tidak selamanya menurunkan kecukupan modal. Hal 

ini dikarenakan adanya penarikan agunan atas kredit bermasalah sehingga 

menambah aset bank. Aset tarikan tersebut dapat diperjualbelikan kepada 

pihak ketiga berdasarkan kuasa untuk menjual sehingga meningkatkan 

kecukupan modal bank tersebut. 

3. LDR memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap 

ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang 

diberikan secara efektif dan didukung dengan kualitas kredit yang baik 
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dapat memberikan pendapatan bunga yang semakin besar sehingga 

meningkatkan profitabilitas. 

4. NPL memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap 

ROA. Peningkatan NPL mengindikasikan bahwa semakin besar kredit 

bermasalah yang dihadapi oleh bank. Kredit bermasalah berpotensi 

menimbulkan kerugian pada bank sehingga kinerja bank semakin 

menurun. Jika kualitas kredit dapat ditingkatkan, maka dapat mengurangi 

kredit bermasalah sehingga NPL akan turun dan meningkatkan 

profitabilitas bank. 

5. CAR memiliki pengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap 

ROA. Rasio CAR yang tinggi menunjukkan semakin besar kecukupan 

modal suatu bank. Modal yang dimiliki oleh bank dapat digunakan untuk 

membiayai kredit dan kegiatan operasional bank sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas. 

6. Pengaruh LDR terhadap ROA mampu dimediasi oleh CAR. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan untuk meningkatkan ROA dapat dilakukan 

dengan meningkatkan LDR sehingga membutuhkan modal untuk 

penyaluran kredit kepada masyarakat serta membiayai kegiatan 

operasional. Semakin besar penyaluran kredit kepada nasabah 

mengindikasikan LDR yang semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas. 
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7. Pengaruh NPL terhadap ROA tidak mampu dimediasi oleh CAR. Hal 

penelitian ini mengindikasikan untuk meningkatkan ROA, lebih baik 

dilakukan secara langsung dengan NPL yang rendah. 

 

5.2  Keterbatasan  

 Keterbatasan yang dihadapi penelitian dilakukan seperti: 

1. Variabel yang digunakan hanya menggunakan data sekunder dimana 

sangat mengandalkan laporan keuangan yang diterbitkan. Dalam rentan 

waktu penelitian, beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepulauan 

Riau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat dijadikan 

sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan sebagian BPR di 

OJK tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam penelitian ini sehingga jumlah 

sampel penelitian menjadi berkurang. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel LDR dan NPL sebagai variabel 

independen serta variabel CAR sebagai variabel mediasi. Model penelitian 

ini memiliki presentasi kecocokan model masih rendah sehingga terdapat 

variabel lain yang berkemungkinan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan namun belum digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel lain yang dimaksud seperti net interest margin (Purwoko & 

Sudiyatno, 2013), beban operasional terhadap pendapatan operasional 

(Margaretha & Zai, 2013), inflasi (San & Heng, 2013), ukuran bank 

(Dawood, 2014), dan cash ratio (Susanto & Kholis, 2016). 
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5.3  Rekomendasi  

 Berikut ini terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Peneliti berikutnya dapat melakukan pengembangan penelitian dengan 

mengubah model penelitian dan menambah jumlah sampel untuk seluruh 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indonesia yang terdaftar di OJK. 

2. Pengembangan penelitian terhadap profitabilitas perbankan dapat 

dilakukan dengan penambahan variabel lain seperti net interest margin 

(Purwoko & Sudiyatno, 2013), beban operasional terhadap pendapatan 

operasional (Margaretha & Zai, 2013), inflasi (San & Heng, 2013), ukuran 

bank (Dawood, 2014), dan cash ratio (Susanto & Kholis, 2016). 
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