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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah 

diuraikan pada bab sebelumnya, Asset Liabilities Management 

(ALMA) dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1) Bank Saudara telah memiliki organisasi Asset Liability 

Management. Hal ini terlihat pada adanya Komite ALMA, yang 

memegang peranan penting di dalam mengendalikan jalannya 

operasional bank.  

2) Bank Saudara menerapkan fungsi ALMA dengan baik, dapat 

terlihat pada manajemen likuiditas dengan indikator Loan to 

Deposit Ratio (LDR) berada di atas 78% (tujuh puluh delapan 

persen) dan di bawah 100% (seratus persen), sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010.  

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Saudara mampu membayar 

kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. 

3) Bank Saudara telah melakukan manajemen gap dengan baik, 

yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan 

memperkecil risiko. Hal ini terlihat dari rasio Net Interest 

Margin (NIM) yang lebih besar dari 2% (dua persen), 
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menunjukkan bahwa pendapatan bunga lebih besar daripada 

beban bunga, serta aktiva produktif yang semakin lama 

semakin meningkat setiap tahunnya. 

4) Manajemen investasi dan pendapatan yang dilakukan oleh 

Bank Saudara sudah dikelola dengan baik. Terlihat dari rasio 

Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) pada 

tahun 2009 sampai dengan 2013, mendekati 75% (tujuh puluh 

lima persen), menunjukkan efisiensi kinerja Bank Saudara 

cukup tinggi. Sedangkan pada tahun 2014, dengan rasio sebesar 

98,10% (sembilan puluh delapan koma sepuluh persen), 

menunjukkan tingkat efisiensi kinerja bank yang sangat rendah, 

karena di atas 90% (sembilan puluh persen) dan mendekati 

angka 100% (seratus persen). Artinya, pengelolaan ALMA 

masih harus diterapkan lebih baik lagi, mengingat tingginya 

rasio BOPO mempengaruhi rasio Return on Asset (ROA) 

menjadi turun, khususnya pada tahun 2014. 

Berdasarkan kerangka pemikiran, hasil analisa antar variabel, 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hipotesis yaitu Asset Liability Management (ALMA) 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dapat diterima. 

2) Secara parsial Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Beban Operasi 

terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Asset (ROA), karena nilai signifikan berada 



V-3 

 

di bawah 5% (lima persen). Sedangkan Net Interset Margin 

(NIM) tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikan di 

atas 5% (lima persen), yaitu 77,9% (tujuh puluh tujuh koma 

sembilan persen).   

3) Dari pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa variabel 

dari ALMA yaitu manajemen likuiditas, manajemen gap, dan 

manajemen investasi dan pendapatan dengan masing-masing 

indikator yaitu LDR, NIM, dan BOPO berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA). Hal tersebut 

terlihat dari tingkat signifikan yang berada di bawah 5% (lima 

persen). Artinya, Bank Saudara dapat menerapkan ALMA 

untuk meningkatkan laba. 

4) Tingkat pengaruh Asset Liability Management (ALMA) 

terhadap profitabilitas melalui uji koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa pengaruh ALMA terhadap profitabilitas 

sangat kuat yang berada pada posisi 94,7% (sembilan puluh 

empat koma tujuh persen). Hal tersebut membuktikan bahwa 

pengaruh variabel independen semakin kuat terhadap variabel 

dependen, karena hasil statistik menunjukkan hampir pada titik 

100% (seratus persen). Nilai tersebut memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang diajukan berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah: 
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1) Bagi Bank Saudara yang menjadi sasaran penelitian ini, agar 

manfaat penerapan Asset Liability Management (ALMA) 

menjadi lebih optimal, maka perlu untuk memaksimalkan 

penerapan ALMA. Komite ALMA harus lebih profesional 

untuk mengoptimumkan sumber dan penggunaan dana agar 

diperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi risiko 

menjadi sekecil mungkin, khususnya risiko-risiko di luar kredit.  

2) Bagi perbankan secara umum, penerapan Asset Liability 

Management (ALMA) agar lebih dioptimalkan dengan 

melibatkan sumber daya manusia yang handal yang memiliki 

keterampilan untuk mengendalikan jalannya operasional bank, 

yang dapat menetapkan kebijakan dan strategi ALMA, dan 

dapat  mengembangkan skenario untuk menguji berbagai 

alternatif strategi ALMA sebelum keputusan diambil sehingga 

dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. 
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