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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis serta pembahasan 

dengan mengambil 24 perbankan sebagai sampel dalam kurun waktu 5 

tahun telah ditarik bebrapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari uji 

parsial NPL (Non Performing Loan) menunjukkan nilai t hitung < t 

tabel yaitu sebesar -0,818 < 1.968 dengan probability 0.415 > 0.025 

maka HO diterima dan Ha ditolak artinya bahwa risiko kredit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa inflasi 

CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Dari uji parsial CAR (Capital Adequacy Ratio) menunjukkan nilai t 

hitung < t tabel yaitu sebesar 1,062 < 1.968 dengan probability 0.291 

> 0.025 maka HO diterima dan Ha ditolak artinya bahwa kecukupan 

modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Berdassarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Beban 

Operaioanl dan Beban Pendapatan (BOPO) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dari uji parsial BOPO 

menunjukkan nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar -4,450 < 1.968 

dengan probability 0.000 < 0.025 maka Ha diterima dan Ho ditolak 
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artinya bahwa rasio efisiensi operasional berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel (F hitung lebih besar dari 

F tabel) yaitu 5,576>2,70 dan berada di daerah H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sedangkan dasar pengambilan keputusan dapat melalui 

tingkat signifikansinya yaitu kurang dari 5% atau 0,05 (Ghozali, 2011, 

hal. 177). Hasil nilai signifikansi Uji f yaitu sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05 maka menunjukkan adanya pengaruh NPL, CAR, BOPO 

berpengaruh secara bersama sama atau simultan terhadap Nilai 

perusahaan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga kesimpulan diatas, saran 

yang dapat disampaikan adalah : 

1. Untuk Perusahaan Perbankan   

Dalam rangka meningkatkan kesehatan bank, disarankan untuk 

perusahaan perbankan terus memperkuat usahanya agar jumlah aset 

yang dimiliki semakin meningkat, jumlah kecukupan modal dan 

meningkatkankan jumlah penyaluran dana baik dalam bentuk kredit. 

2. Untuk Penelitian Selanjutnya  

Penulis dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 

dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu variabel 

NPL, CAR, BOPO dari beberapa rasio yang ada belum mencakup 

seluruh rasio yang ada dalam perbankan. Diharapkan untuk penelitian 
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selanjunya yang memiliki kesamaan penelitian, dengan memperhatikan 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat menambah variabel 

bebas. Untuk menapatkan hasil yang semakin akurat serta mencoba 

untuk mengguanakan data bulanan atau triwulan. 


