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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax 

amnesty terhadap CAR dan ROA pada bank gateway.  

Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hipotesis pertama dapat dilihat bahwa tax amnesty berpengaruh positif 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Hal ini dapat disebabkan karena 

bank gateway merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

menerima dana repatriasi untuk selanjutnya dana tersebut dapat menjadi 

modal bagi bank untuk investasi. Adanya dana repatriasi yang masuk ke 

Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan 

juga menambah penerimaan perbankan dari dana pihak ketiga pada bank 

gateway yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dana repatriasi wajib 

pajak. Hal ini berimbas pada kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan 

modal dalam mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Batas aman CAR pada 

perbankan yaitu minimal 8%, berarti bank melindungi nasabah dan menjaga 

stabilitas sistem keuangan perbankan secara keseluruhan. Semakin besar nilai 

CAR maka kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi 

kemungkinan risiko kerugian. 

 



50 

 

2. Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang 

dipergunakan. Apabila tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank besar 

maka nilai ROA juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap ROA pada bank gateway. 

Hal ini dikarenakan adanya tax amnesty merupakan sebuah momen yang 

dilaksanakan sebagai kepatuhan terhadap program pemerintah dalam 

mendukung tax amnesty sesuai Undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang tax 

amnesty. Dan dengan adanya program pemerintah tax amnesty perbankan 

yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dana repatriasi menerima 

keuantungan dari penempatan dana repatriasi tersebut yang meningkatkan 

cash inflow pada perbankan dan dapat digunakan dalam kegiatan investasi. 

Sehingga kegiatan investasi perbankan dalam rangka memperoleh laba dapat 

meningkat dan berjalan dengan baik dan perbankan juga dapat mencapai 

target mereka dalam memperoleh laba. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Variabel dependen dapat diperluas dengan penilaian rasio lain dari sisi 

kesehatan bank.  

2. Memperpanjang periode pengamatan untuk data setelah tax amnesty untuk 

melihat hasil investasi dana repatriasi yang telah diinvestasikan ke Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


