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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial, likuiditas yang diproksikan dengan Financing to 

Deposit Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap Kecukupan 

Modal yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas akan berdampak positif 

terhadap kenaikan Kecukupan Modal PT Bank Mega Syariah. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H2) diketahui bahwa 

secara parsial, rentabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset 

berpengaruh signifikan positif terhadap Kecukupan Modal yang 

diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rentabilitas akan berdampak 

positif terhadap kenaikan Kecukupan Modal PT Bank Mega Syariah. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H3) diketahui bahwa 

secara parsial, efisiensi operasional yang diproksikan dengan Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional  berpengaruh signifikan 

positif terhadap Kecukupan Modal yang diproksikan dengan Capital  
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Adequacy Ratio. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

efisiensi operasional akan berdampak positif terhadap kenaikan 

Kecukupan Modal PT Bank Mega Syariah. 

4. Berdasarkan hipotesis H4, didapat Fhitung sebesar 22,666 dengan Sig. 

0,000 yang nilainya < 0,05. Untuk Fhitung 22,666 lebih besar dari Ftabel 

2,96. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independent yaitu 

likuiditas diproksikan dengan Financing to Deposit Ratio, rentabilitas 

yang diproksikan dengan Return On Asset, dan efisiensi operasional 

yang diproksikan dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kecukupan modal (CAR). Dengan demikian hipotesis yang diajukan  

H4 diterima. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel 

likuiditas (Financing to Deposit Ratio), rentabilitas (Return On Asset) 

dan efisiensi opersional (BOPO) secara simultan atau bersama-sama 

akan berpengaruh pada kecukupan modal (CAR) PT Bank Mega 

Syariah 
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B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menjaga tingkat kesehatan 

kecukupan modal bank, dengan lebih memperhatikan lagi 

pemanfaatan pengelolaan aset agar tidak terjadi kerugian, menambah 

jumlah kredit yang disalurkan dengan tetap memeperhatikan asas-

asas peberian kredit yang sehat  dan menjaga efisiensi 

operasionalnya karena itu diperlukan sistem dan prosedur 

operasional yang baik yang akan menunjang kegiatan usaha bank 

pada tingkat efisiensi yang tinggi. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi untuk tambahan 

memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan 

datang. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang  

Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh 

rasio keuangn terhadap CAR dengan menggunakan rasio-rasio selain 

rentabilitas dan likuiditas atau faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi kecukupan modal seperti tingkat inflasi. 


