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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

1. Perkembangan LDR pada perusahaan perbankan umum swasta nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 cenderung 

meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya 

beberapa faktor, kondisi ini disebabkan usaha kecil belum bergerak dan 

debitur-debitur besar saat ini lebih memilih surat utang atau obligasi. 

2. Perkembangan CAR pada perusahaan perbankan umum swasta nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kecukupan likuiditas dan 

kualitas kredit yang sehat untuk menopang kecukupan modal tahun 

selanjutnya. 

3. Perkembangan NPL pada perusahaan perbankan umum swasta nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 cenderung 

cenderung fluktuati pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kucuran 

kreidt bank di sektor komoditas, namun tidak sebanding dengan harga 

komoditas yang tak cukup baik membuat rasio NPL terkerek naik.  

4. Perkembangan ROE pada perusahaan perbankan umum swasta nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 cenderung 

menurun pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan beberapa debitur tengah 
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mengalami kesulitan keuangan. Pasalnya ekspansi tidak sepenuhnya 

terserap sepenuhnya oleh pasar yang menyebabkan profitabilitas menurun.  

5. Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non 

Performing Loan terhadap Retun On Equity pada perusahaan perbankan 

periode 2015-2019, untuk mengetahui besarnya pengaruh baik secara 

parsial maupun secara simultan yaitu sebagai berikut : 

a. Loan to Deposit Ratio secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

b. Capital Adequacy Ratio secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

c. Non Performing Loan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

d. Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non 

Performing Loan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Equity pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan, maka penulis ingin memberikan saran bagi perusahaan Perbankan 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Dengan menstabilkan data menjaga rasio LDR di posisi ideal serta 

memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan untuk menghindari 

terjadinya kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh 

2.  Sebaiknya Perusahaan padasektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menentukankeputusankeuangan 

yang mencerminkan kondisi keuangan internal perusahaan agar 

perusahaan memiliki kualitas yang baik dalam pengelolaan sumber dana 

yang ada sehingga dapat dialokasikan dengan tepat dan dapat membantu 

investor dalam pengembalian keputusan investasi pada perusahaan demi 

mencapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Diharapkan agar Perusahaan Perbankan Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk terus meningkatkan 

Profitabilitasnya. Untuk meningkatkan Profitabilitas perusahaan dapat di 

lakukan dengan cara meningkatkan Laba Bersihperusahaan dan juga 

perusahaan harus efektif dan efisien dalam hal penggunaan modal, agar 

rasio profitabilitas perusahaan tersebut terus meningkat, Peningkatan 
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Profitabilitas bias ditingkatkan dengan cara menekan biaya dan 

meningkatkan kualitas kredit agar mendapatkan laba bersih yang maksimal. 

 


