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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV 

mengenai Pengaruh Cost of Fund dan Overhead Cost 

terhadap Rentabilitas Usaha pada PT Bank Saudara, Tbk 

Kantor Cabang Bandung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Besaran nilai Cost Of Fund dan Overhead Cost 

terjadi secara fluktuatif/berubah-ubah setiap 

bulannya, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nilai rata-rata 

Overhead Cost terus meningkat setiap tahunnya 

yang dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah 

karyawan serta meningkatnya kompleksitas struktur 

organisasi yang berbanding lurus dengan semakin 

besarnya biaya tenaga kerja. 

2. Besaran nilai Return On Asset terjadi secara 

fluktuatif/berubah-ubah setiap bulannya, hal tersebut 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya antara lain yaitu total asset dan 

laba sebelum pajak. Besaran Return On asset 

memiliki kecenderungan trend yang meningkat. 
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3. Bahwa Cost Of Fund (COF) (X1) dan Overhead Cost 

(OHC) (X2) secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Rentabilitas (ROA) (Y).  

4. Bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari Cost Of Fund (COF) (X1), Overhead 

Cost (OHC) (X2) terhadap rentabilitas (ROA) (Y). 

Terdapat hubungan yang kuat antara Cost Of Fund 

(COF) (X1), Overhead Cost (OHC) (X2) terhadap 

rentabilitas (ROA) (Y) dengan koefisien determinasi 

sebesar 49,6% menunjukkan bahwa kontribusi Cost 

Of Fund (COF) (X1), Overhead Cost (OHC) (X2) 

terhadap rentabilitas (ROA) (Y) adalah sebesar 

49.6% sedangkan sisanya sebesar 50.4% 

merupakan kontribusi variabel lain selain Cost Of 

Fund (COF) (X1), Overhead Cost (OHC) (X2). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kepada hasil dan pembahasan penelitian 

yang telah dikemukakan, maka berikut ini diajukan beberapa 

saran oleh penulis : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas 

sampel yang akan diteliti, sehingga tidak terbatas 

pada Industri Bank Umum Devisa saja.  
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2. Penelitian bisa dilakukan dari sudut pandang risiko 

yang mungkin terjadi dari kegiatan penghimpunan 

dana dan penyaluran kepada debitur, yang 

berpengaruh terhadap rentabilitas.  

3. Pihak – pihak yang tertarik meneliti lebih dalam 

mengenai masalah ini, disarankan untuk melakukan 

penelitian terhadap aspek lain, misalnya aspek 

manajemen. Aspek manajemen ini dapat diteliti 

pengaruhnya tidak hanya dengan aspek Rentabilitas 

suatu bank atau khusus terhadap Return On Asset 

(ROA), tetapi juga dengan aspek aktiva atau 

likuiditas, LDR, NPL suatu bank. 

4. Dalam melakukan penempatan dananya bank wajib 

melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip 

penempatan dana yang sehat untuk menjaga 

kelangsungan usaha bank dan mengantisipasi bank 

menghadapi kemungkinan risiko kerugian dalam 

penempatan dana. 

5. Bagi Manajemen PT. Bank Saudara, Tbk yang 

menjadi sasaran penelitian ini, agar manfaat 

penerapan Asset Liability Commitee (ALCO) menjadi 

lebih optimal yang mempunyai tugas antara lain 

menetapkan suku bunga berbagai jenis simpanan 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

besaran Cost Of Fund, serta perlu adanya 

perhitungan Key Performance Indicator yang jelas 
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sehingga penetapan jumlah karyawan dapat 

ditentukan secara optimal dimana hal tersebut 

menjadi faktor yang dominan dalam Overhead Cost 

sehingga optimatimalisasi Return On Asset dapat 

dicapai.  

 

 

 


