
 
 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Dalam pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio  perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel Non Performing Loan (NPL) secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif terhadap Price Earning Ratio  perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Variabel Return On Assets (ROA) secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio  perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Variabel Net Interest Margin (NIM) secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio  perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Implikasi 

1. Bank cukup menetapkan nilai Capital Adequacy Ratio perusahaan pada 

standar yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena 

terbukti dalam penelitian ini Capital Adequacy Ratio tidak memberikan 

pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio. 
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2. Bank hendaknya harus mampu memperkecil nilai Non Performing Loan, 

karena berdasarkan penelitian ini rasio NPL  memberikan nilai negatif  

terhadap Price Earning Ratio. Adapun langkah yang dapat diambil yaitu 

Bank harus mampu lebih selektif dalam memberikan kredit kepada 

nasabah sehingga bank akan mampu meminimalisir terjadinya kredit 

bermasalah.  

3. Dalam mengambil keputusan investasi investor sebaiknya tidak hanya 

menggunakan rasio Return On Assets sebagai acuan. Investor harus 

mempertimbangkan rasio lain karena dalam penelitian ini rasio Return 

On Assets tidak memberikan pengaruh positif terhadap Price Earning 

Ratio.  

4. Besarnya rasio Net Interest Margin  tidak menentukan   perusahaan 

karena dalam penelitian ini terbukti bahwa Net Interest Margin tidak 

mempunyai pengaruh positif terhadap Price Earning Ratio (PER). 

 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR). Non Performing Loan (NPL), 

Return On Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM) pada perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun demikian, 

penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 
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1. Penelitian ini terbatas pada jumlah tahun pengamatan yang relatif 

pendek. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode 

penelitian yang lebih panjang. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan di sub sektor Perbankan 

sehingga kurang mewakili seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan di 

sektor lain atau menggunakan indeks saham seperti Indeks LQ-45 

maupun Jakarta Islamic Index (JII). 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan 

mempertimbangkan faktor risiko ekonomi seperti suku bunga, inflasi, 

dan pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


