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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai rasio 

Non Performing Loan (kredit bermasalah) dan penghapusan kredit yang berkaitan 

dengan Net Profit Margin terhadap 7 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 7 bank dan 

didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka untuk menjawab perumusan masalah, peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pengaruh antara Kredit Bermasalah dengan 

Net Profit Margin menunjukan nilai -t hitung sebesar -9,152 dan hasil 

perhitungan koefisien determinasi (KD) parsial diperoleh pengaruh sebesar  

76,8%, berarti kredit bermasalah secara parsial memiliki perngaruh negatif 

dan signifikan terhadap Net Profit Margin pada bank konvensional di 

Indonesia periode 2008 sampai dengan 2011 dikarenakan pada setiap akhir 

periode, perbankan selalu melakukan koreksi pencadangan penghapusan 

piutang dari kredit bermasalah dengan memperhatikan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 31/148/KEP/DIR. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis pengaruh antara Penghapusan Kredit dengan 

Net Profit Margin menunjukan nilai t hitung sebesar 1,981 lebih kecil dari 

nilai t tabel sehingga dapat di simpulkan bahwa tingkat Penghapusan Kredit 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Net Profit Margin dan nilai 

signifikansi diperoleh angka 0,070 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa penghapusan kredit secara parsial tidak memiliki 
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pengaruh terhadap Net Profit Margin pada 7 bank yang pernah mengalami 

rasio NPL di bawah ketentuan Bank Indonesia periode 2008 sampai dengan 

2011 karena penghapusan kredit menggunakan pencadangan kerugian yang 

telah di bentuk sebelumnya, dan bukan pencadangan kerugian atas kredit 

bermasalah yang baru, sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

Net Profit Margin.  

3. Berdasarkan pengujian hipotesis pengaruh antara Kredit Bermasalah dan 

Penghapusan Kredit bersama-sama terhadap Net Profit Margin menunjukan 

Fhitung sebesar 48,982 lebih besar daripada Ftabel, jadi keputusan dari uji 

hipotesis tersebut menyatakan bahwa Hi diterima, selain itu dapat dilihat dari 

nilai signifikansi 0,000 maka Hi diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang 

sigifikan antara Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit terhadap Net 

Profit Margin pada 7 bank yang pernah mengalami rasio NPL di bawah 

ketentuan bank Indonesia periode 2008 sampai dengan 2011. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini dimana 

menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kredit bermasalah dengan 

pendapatan bunga, dan perbedaan hasil penelitian terjadi dikarenakan kondisi 

perbankan yang dijadikan sampel penelitian sebelumnya berada pada kondisi 

NPL dibawah ketentuan Bank Indonesia <5%. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

masukan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Perbankan  

Pihak Perbankan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kredit 

bermasalah dari sejak permohonan kredit hingga selesainya kredit, dan 

segera melakukan tindakan penyelamatan kredit apabila terdapat 

penurunan kolektibilitas suatu kredit agar tidak berdampak pada kinerja 

bank secara keseluruhan. 

2. Bagi Pihak Investor 

Dalam mengambil keputusan investasi atau memprediksi harga saham, 

investor harus dapat menganalisa terlebih dahulu laporan keuangan 

perusahaan, investor harus dapat memahami dan menginterpretasikan 

kebijakan-kebijakan perusahaan. Seperti halnya dalam menganalisa Net 

Profit Margin sebaiknya dibarengi dengan analisa Non Performing Loan 

karena Non Performing Loan suatu perbankan menunjukan kesehatan 

bank tersebut dalam mengelola perkreditan, selain itu pula NPL akan 

berpengaruh besar terhadap laba yang dapat mengakibatkan harga 

penjualan saham bank yang memiliki NPL tinggi menjadi turun drastis 

seperti yang di alami oleh Bank Eksekutif yang sekarang berubah menjadi 

Bank Pundi. 
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3. Bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis  

Untuk peneliti lain disarankan agar membahas faktor-faktor lain seperti : 

a. Penghapusan Kredit yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan 

bank terutama terhadap CAR bank tersebut.  

b. Penelitian dapat diarahkan pada perluasan sampel penelitian yaitu 

penambahan pada unit syariah ataupun penambahan jumlah periode, 

untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik dan mewakili seluruh 

populasi perbankan di Indonesia. 

Sehingga diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

secara berkesinambungan memberikan manfaat yang lebih besar untuk 

penelitian selanjutnya serta bagi semua pihak yang berkepentingan.  


