
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa thitung sebesar 2.648 berada pada 

daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

Kesimpulan & Saran 

5.1 Kesimpulan 

1. Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai “Efisiensi (BOPO), dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset (ROA) ( study 

kasus pada perbankan syarian yang terdaftar di OJK pada tahun 2010 – 2014 ) 
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“, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan 

memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan 

dalam bab sebelumnya. 

 

a) Pengolahan data Efisiensi (BOPO ) pada 11 perusahaan perbankan 

syari’ah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode tahun 2010 – 

2014Berdasarkan pada table grafik 4.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

tertinggi Efisiensi yang ada pada perbankan syari’ah periode 2010 – 2014 

adalah Bank Victoria Syari'ah sebesar 99% dapat dikatakan bahwa Bank 

Victoria Syari'ah dalam Efisiensi melakukan dengan cukup baik  dan  nilai 

rata-rata Efisiensi  terendah adalah Maybank Indonesia Syari'ah dengan 

nilai rata-rata 56% dapat dikatakan bahwa Maybank Indonesia Syari'ah 

tidak cukup baik dalam praktik Efisiensi 

 

 

b) Pengolahan Analisis Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR)  pada 11 

perusahaan perbankan syari’ah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan 

periode tahun 2010 – 2014 berdasarkan pada table grafik 4.2.1 dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata tertinggi CAR yang ada pada perbankan 

syari’ah periode 2010 – 2014 adalah Bank Maybank Indonesia Syari'ah 
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sebesar 56,7% dapat dikatakan bahwa Bank Maybank Indonesia Syari'ah 

dalam CAR melakukan dengan cukup baik  dan  nilai rata-rata CAR  

terendah adalah Bank Syari'ah Bukopin dengan nilai rata-rata 13,31% 

dapat dikatakan bahwa Bank Syari'ah Bukopin tidak cukup baik dalam 

praktik CAR 

c) Pengolahan analisis tingkat Return On Assets (ROA) pada 11 perusahaan 

perbankan syari’ah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode tahun 

2010 – 2014 berdasarkan pada table grafik 4.3.1 dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata tertinggi ROA yang ada pada perbankan syari’ah periode 2010 – 

2014 adalah Bank Maybank Indonesia Syari'ah sebesar 3 % dapat 

dikatakan bahwa Bank Maybank Indonesia Syari'ah dalam ROA 

melakukan dengan cukup baik  dan  nilai rata-rata ROA terendah adalah 

Bank Syari'ah Muamalat, Bank Syari'ah BRI , Bank Syari'ah Bukopin,  

Bank BCA Syari'ah , Bank Jabar dan Banten , Bank Syari'ah BNI dengan 

nilai rata-rata 1% dapat dikatakan bahwa Bank tersebut tidak cukup baik 

dalam ROA 

 

2. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada 

analisis regresi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis simultan dan 
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secara parsial , maka dapat diambil kesimpulan bahwa  semua vaiabel yang di 

analisis menyimpulkan bahwa : 

a. Berdasarkan data yang diambil bahwa secara parsial pengaruh antara 

Efisiensi (BOPO) dengan (ROA) diperoleh thitung = -1.558 < ttabel = 

2,00665 maka H0diterima dan H1ditolak artinya tidak terdapat 

pengaruh antara Efisiensi (BOPO) dengan Return On Assets (ROA). 

BOPO tidak mempunyai hubungan terhadap ROA, sehingga hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jika BOPO meningkat yang berarti 

efisiensi menurun, maka Return On Asset (ROA) yang diperoleh bank 

akan menurun. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi bank dalam 

menjalankan operasinya berpengaruh terhadap pendapatan atau 

earning yang dihasilkan oleh bank tersebut. Jika kegiatan operasional 

dilakukan dengan efisien (dalam hal ini nilai rasio BOPO rendah) 

maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Atau 

semakin efisien kinerja operasional suatu bank maka keuntungan yang 

diperoleh oleh bank akan semakin besar 

b. Berdasarkan data yang diambil bahwa secara parsial pengaruh antara 

antara Capital Adequacy Rato (CAR) dengan Return On Assets (ROA)  

thitung = 2.648 > ttabel = 2,00665, maka Ho ditolak dan H1diterima, 

artinya terdapat pengaruh signifikan antara Capital Adequacy Ratis 

(CAR) dengan Return On Assets (ROA). Semakin besar Capital 
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Adequacy Ratio (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar. 

Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar 

keuntungan yang diperoleh bank 

5.2 Saran 

1. Bagi perusahaan (BOPO) lebih di utamakan untuk 

mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional sanagat lah 

penting, karena Semakin tinggi nilai (BOPO) maka semakin tidak efisien 

operasi bank. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya lebih ditekankan bahwa dengan besarnya Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dalam perusahaan  maka akan mengurangi resiko 

kerugian. 

3. Bagi peneliti sebaiknya lebih menggali variable lain untuk lebih memperluas 

pengetahuan tentang rasio dan kinerja keuangan pada suatu perusahaan agar 

lebih komprehensif dan menyeluruh dalam meneliti. 
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