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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari seluruh data dan informasi yang diperoleh peneliti mengenai 

analisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan 

Non Performing Loan (NPL) terhadap harga saham perusahaan perbankan, baik 

secara parsial dan simultan. Perusahaan perbankan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 13 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) perioda 

2007-2011 serta berdasarkan hasil perhitungan statistik dan pembahasan dari 

penelitian, maka dapat ditarik simpulan:  

1. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL) terhadap harga 

saham perusahaan perbankan.  

2. Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non 

Performing Loan (NPL) perioda 2007-2011 secara simultan berpengaruh 

signifikan pada harga saham perusahaan perbankan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Perioda waktu penelitian yang jumlahnya sangat terbatas dan perioda waktu 

yang digunakan hanya empat (4) tahun. Penelitian ini juga hanya 

memperhitungkan tiga (3) rasio yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to 
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Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL) dan sampel yang diteliti 

terbatas pada 13 perusahaan perbankan. 

2. Jumlah rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini juga masih relatif 

sedikit padahal rasio yang dapat digunakan untuk mengukur harga saham 

perusahaan perbankan masih banyak selain yang digunakan pada penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak lain agar dapat dijadikan 

masukan maupun tambahan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat berguna bagi 

pihak lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas hanya pada 13 perusahaan perbankan dan hanya 

menganalisis 3 rasio dalam perioda 4 tahun. Dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang digunakan, 

penambahan rasio untuk menganalisis sektor yang diteliti, dan perioda waktu 

penelitian. Hal ini juga mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian sejenis. 

2. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 rasio saja, padahal rasio yang 

dapat digunakan untuk mengukur harga saham perusahaan perbankan masih 

banyak selain yang digunakan pada penelitian ini, seperti Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROE), Giro Wajib Minimum (GWM), Beban 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Profit Margin (NPM) 

dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut juga mungkin dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan 

penelitian yang sama atau serupa baik dari rasio yang digunakan atau sektor 

yang diteliti adalah menambahkan atau mengganti rasio-rasio yang digunakan 
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guna menambah wawasan dan menutup keterbatasan pada penelitian ini agar 

hasil penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu akuntansi. 


