
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis laporan keuangan dan hasil penelitian yang 

dilakukan Penulis dengan pendekatan regresi linier berganda. Maka Penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan Manajemen likuiditas pada PT. BPD “JB” menunjukan 

nilai rata-rata sebesar 13,5 %, dengan nilai tertinggi Desember 2007 

sebesar 18,6%, dan nilai terendah sebesar 11,6 % pada September 
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2006. Analisis pengaruh dari Manajemen likuiditas terhadap 

perubahan NPM secara parsial dapat dikatakan bahwa Manajemen 

likuiditas tidak mempunyai pengaruh  pada tingkat signifikansi 5%. 

terhadap NPM (profitabilitas bank) periode Desember 2005 sampai 

September 2008. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis alternatif 

penelitian yang berasumsikan bahwa terdapat pengaruh antara 

Manajemen likuiditas terhadap NPM PT. BPD “JB”. Pelaksanaan 

Manajemen likuiditas dapat dikatakan baik dan sehat, karena sudah 

berada di atas ketentuan BI. Tetapi nilai rata-rata Cash ratio sebesar 

13,5%  sudah terhitung tinggi itu kurang baik juga bagi perusahaan 

karena PT. BPD “JB” menjadi kehilangan kesempatan yang maksimal 

dari asset yang menghasilkan bunga karena banyak dana yang 

menganggur (idle fund), sedangkan perusahaan harus membayar bunga 

atas dana pada masyarakat tersebut. Jadi dapat dikatakan pengelolaan 

Manajemen likuiditas pada PT. BPD “JB” belum optimal. Usaha untuk 

meningkatkan likuiditas keuanganya dengan mengelola GMW secara 

efisien sekaligus mengelola surat-surat berharga dan obligasi 

pemerintah secara optimal dalam menunjang likuiditas dan 

profitabilitas bank. 

2. Perkembangan Manajemen gap pada PT. BPD “JB” menunjukan nilai 

rata-rata sebesar 3,6 %, dengan nilai tertinggi Desember 2005 dan 

2007 sebesar 5,6%, dan nilai terendah sebesar 1,2 % pada Maret 2007. 

Analisis pengaruh Manajemen Gap terhadap perubahan Net profit 

Margin secara parsial dapat dikatakan bahwa Manajemen Gap 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat signifikansi 5% 

terhadap NPM PT. BPD “JB” periode Desember 2007 – September 

2008. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis alternatif penelitian yang 

berasumsikan bahwa terdapat pengaruh antara Manajemen gap 
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terhadap NPM PT. BPD “JB”. Pada PT. BPD “JB” Manajemen gap 

sudah dilakukan dengan baik, sehingga profitabilitasnya stabil dan 

cenderung meningkat pada tahun 2008. Meningkatnya NIM 

menunjukan tetap terpeliharanya kepercayaan masyarakat (nasabah) 

kepada PT. BPD “JB”. Untuk menekan biaya dana (cost of fund) 

sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan positive spread, maka 

perusahaan terus mengupayakan perbaikan pada struktur dana pihak 

ketiga dengan mengarahkan penghimpunan dana produk simpanan 

berbunga rendah. Di sisi kredit PT BPD “JB” berhasil meningkatkan 

total pinjaman, peningkatan ini mercerminkan membaiknya fungsi 

intermediasi oleh PT. BPD “JB”. 

3. Perkembangan Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPD “JB” 

menunjukan nilai rata-rata sebesar 22,7 %, dengan nilai tertinggi pada 

Juni 2006 dan September 2008 sebesar 26,8 %, dan nilai terendah 

sebesar 18 % pada Maret 2007. Menurut analisis secara kuantitatif 

menunjukan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen 

yaitu Manajemen likuiditas dan Manajemen gap pada tingkat 

signifikansi 5% tidak memiliki pengaruh terhadap Net Profit Margin 

PT BPD “JB” periode Desember 2007 – September 2008. Hasil 

tersebut tidak sesuai dengan hipotesis alternatif penelitian yang 

berasumsikan bahwa terdapat pengaruh antara Manajemen likuiditas 

dan Manjemen gap terhadap NPM PT. BPD “JB”. 

 

 

5.2. Saran 
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   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan 

Peneliti lain, yaitu : 

1. Bagi perusahaan 

a. Manajemen likuiditas yang diwakili oleh Cash ratio pasa PT 

BPD “JB” masih terhitung besar, sehingga banyak dana yang 

menganggur (idle fund). Maka perusahaan lebih baik 

melakukan pengelolaan dana yang tersedia (asset) dengan baik, 

karena dengan asset produktif yang cukup besar yang dimiliki 

perusahaan seharusnya perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan yang besar pula. 

b. Manajemen Gap yang diwakili oleh NIM mempengaruhi 

besarnya NPM pada PT BPD “JB” menunjukkan angka cukup 

baik dan stabil (cenderung meningkat pada tahun 2008), maka 

PT. BPD “JB” harus terus meningkatkan pendapatan dari 

bunga agar tingkat profitabilitas terus meningkat, sehingga 

kepercayaan nasabah (masyarakat) tetap terjaga. Salah satu cara 

peningkatan pendapatn dilakukan dengan cara memfokuskan 

pada suatu pasar tertentu (seperti kredit untuk usaha kecil dan 

menengah), sehingga nasabah tidak berpindah mencari bank 

lain. 

 

2. Bagi Peneliti lain 

a. Disarankan untuk menyertakan variabel lain untuk mengetahui 

seberapa besarnya pengaruh terhadap NPM selain ALMA. 
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Menurut hasil penelitian diperoleh 73,8% dipengaruhi faktor 

lainnya. 

b. Topik ini sangat menarik maka disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan topik yang sama untuk objek penelitian yang 

berbeda (yang memiliki semua aspek ALMA yang signifikan), 

mengganti variabel dependen penelitian, dan jangka waktu 

penelitian yang panjang. 
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