
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan pengujian asumsi terhadap kedua variabel, variabel 

independen yaitu Non Performing Loan diperoleh perhitungan bahwa Setiap 

tahunnya nilai NPL cenderung rendah, artinya pihak bank tersebut telah melakukan 

penekanan angka NPL dengan melakukan deteksi untuk mengenali tanda-tanda 

kemungkinan suatu masalah atau paling tidak mengarah ke suatu masalah terhadap 

kredit yang sedang berjalan baik faktor internal maupun eksternalnya. 

Variabel Return On Asset sebagai variabel dependen, diperoleh perhitungan 

bahwa Setiap tahunnya nilai ROA cenderung tinggi, artinya bahwa bank tersebut 

telah melakukan penyelesaian terhadap NPL yang menyebabkan dana PPAP yang 

digunakan untuk menutup kerugian piutang berkurang. berdasarkan pembahasan hasil 

analisis yang ditunjang oleh metode statistik, maka diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Secara statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Non 

Performing Loan terhadap Return On Assets bank. 

2. Tingkat Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat Return on Assets (ROA) bank, dari hasil penelitian NPL 

hanya berpengaruh sebesar 59,30% terhadap tingkat ROA, sisanya sebesar 

40,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, penghasilan utama bank 

bukan hanya dari bunga pemberian kredit saja, tetapi  Pendapatan bank dapat 

berasal  dari kegiatan-kegiatan seperti giro (demand deposit), deposito 

berjangka (time deposit), dan tabungan (saving deposit) serta jasa perbankan 

lainnya seperti : biaya transfer, biaya kerjasama pengambilan dana tunai dari 

mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), pembayaran telepon, pembayaran 

 

 



 

listrik, pembayaran kartu kredit atau lebih dikenal dengan payment point, sms 

banking, call money, tempat penitipan/penyimpanan surat-surat atau barang-

barang berharga (deposit box) dan lainnya.  

 

3. Berdasarkan hasil penelitian tingginya tingkat return on assets (ROA)  

dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, penghasilan utama bank bukan hanya 

dari bunga pemberian kredit saja, tetapi  Pendapatan bank dapat berasal  dari 

kegiatan-kegiatan seperti giro (demand deposit), deposito berjangka (time 

deposit), dan tabungan (saving deposit) serta jasa perbankan lainnya. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang penulis ajukan untuk dapat dijadikan masukan yang 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu : 

1. Bagi pihak perbankan 

Setelah mengamati dan menganalisis hasil penelitian, penulis melihat terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi praktisi dan pengguna jasa 

industri perbankan. 

 Penulis menyarankan agar dalam mempertahankan return on assets, 

maka bank harus memperbaiki management kredit, atau dengan kata 

lain data yang dibutuhkan analis kredit dalam upaya menganalisis 

suatu kredit diharapakan dapat tersedia dengan lengkap dalam sistem 

yang terpadu secara online. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan 

rekomendasi yang diberikan oleh pemutus kredit dapat didasarkan dari 

analisis yang dalam dan matang, karena penyaluran kredit yang tidak 

terencana dapat mendorong inefisiensi dan dapat membahayakan 

portofolio bank.  

 Penerapan prudential banking harus ditingkatkan, dengan cara 

meningkatkan kontrol terhadap proses kredit, pemilihan kebijakan 

 

 



 

investasi yang produktif, peningkatan kinerja karyawan (keahlian, 

moral, kecermatan) serta peningkatan perhatian pada rasio-rasio yang 

dihasilkan bank. 

 Besaran Non Performing Loan dapat diturunkan dengan cara-cara 

sebagai berikut: Menurunkan jumlah outstanding kredit bermasalah, 

memperbesar penyebutnya dengan cara melakukan ekspansi kredit 

atau surat berharga, mengalihkan atau menjual kredit kepada pihak 

lain dengan diskon besar. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Pihak-pihak yang tertarik yang akan meneliti lebih dalam  mengenai 

masalah ini disarankan untuk melakukan penelitian terhadap tingkat 

Non Performing Loan secara mendalam dengan   cara-cara yang lebih 

fokus serta aplikatif, untuk dapat mempertahankan tingkat Non 

Performing Loan pada posisi yang lebih baik. 

 Pendalaman pada penelitian ini akan lebih akurat apabila sampel yang 

diambil diperluas, baik dari jumlah Bank maupun periode yang akan 

diteliti, misalnya memakai data Laporan Keuangan perbankan secara 

triwulan. 

 Penelitian sebaiknya lebih difokuskan pada intern Bank seperti 

manajemen dan kebijakan yang akan dijalankan Bank maupun cara-

cara yang lebih fokus dan aplikatif untuk dapat menekan jumlah Non 

Performing Loan Bank dan mempertahankan Return On Assets pada 

posisi yang lebih baik. 

 

 

 

 
 

 


