
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaruh likuiditas dan risiko kredit terhadap profitabilitas bank 

secara Parsial 

A. Penelitian atas Bank-bank yang Memiliki NPL < 5% dan > 5% 

terdiri dari 20 bank dapat disimpulkan : 

1) Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 

65.2%. Sementara itu berdasarkan koefisien determinasi, 

jika likuiditas naik 1 satuan maka profitabilitas akan 

turun sebesar 0.0258. Peningkatan likuiditas hasil 

penelitian ini yang dapat menurunkan profitabilitas 

disebabkan adanya kelemahan penilaian likuiditas 

dengan metode Loan to Deposit Ratio (LDR). Sesuai 

dengan yang dikemukakan SUTOJO, Siswanto 

(1997:179) yaitu metode Loan to Deposit mengabaikan 

masa jatuh tempo kredit yang diberikan dan 

mengabaikan pertimbangan bobot kredit yang diberikan.   



2) Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabiltas sebesar 

58.6%. Sementara itu berdasarkan koefisien determinasi, 

jika risiko kredit naik 1 satuan maka akan menurunkan 

profitabilitas sebesar 0.445  

 

B. Penelitian atas Bank-bank yang Memiliki NPL < 5% terdiri 

dari 14 bank dapat disimpulkan: 

1) Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 

31.36%. Sementara itu berdasarkan koefisien 

determinasi, jika likuiditas naik 1 satuan maka 

profitabilitas akan turun sebesar 0.0231. Peningkatan 

likuiditas hasil penelitian ini yang dapat menurunkan 

profitabilitas disebabkan adanya kelemahan penilaian 

likuiditas dengan metode Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Sesuai dengan yang dikemukakan SUTOJO, Siswanto 

(1997:179) yaitu metode Loan to Deposit mengabaikan 

masa jatuh tempo kredit yang diberikan dan 

mengabaikan pertimbangan bobot kredit yang 

diberikan.   

2) Risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabiltas.  

 

C. Penelitian atas Bank-bank yang Memiliki NPL > 5% terdiri 

dari 6 bank dapat disimpulkan : 



1) Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 

91.5%. Sementara itu berdasarkan koefisien 

determinasi, jika likuiditas naik 1 satuan maka 

profitabilitas akan turun sebesar 0.0436. Peningkatan 

likuiditas hasil penelitian ini yang dapat menurunkan 

profitabilitas disebabkan adanya kelemahan penilaian 

likuiditas dengan metode Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Sesuai dengan yang dikemukakan SUTOJO, Siswanto 

(1997:179) yaitu metode Loan to Deposit mengabaikan 

masa jatuh tempo kredit yang diberikan dan 

mengabaikan pertimbangan bobot kredit yang 

diberikan.   

2) Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabiltas sebesar 

81.1%. Sementara itu berdasarkan koefisien 

determinasi, jika risiko kredit naik 1 satuan maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 0.415. 

 

2. Pengaruh likuiditas dan risiko kredit terhadap profitabilitas bank 

secara simultan. 

A. Penelitian atas Bank-bank yang Memiliki NPL < 5% dan > 5% 

terdiri dari 20 bank dapat disimpulkan : 

 Likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio dan 

risiko kredit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 



profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Likuiditas dan 

risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 73 % dan 

sebesar 17% disebabkan oleh faktor-faktor yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

B. Penelitian atas Bank-bank yang Memiliki NPL < 5%  terdiri 

dari 14  bank dapat disimpulkan : 

 Likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio dan 

risiko kredit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Likuiditas dan 

risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 44.2 % 

dan sebesar 55.8% disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini seperti faktor Capital, manajemen, 

spread bunga dan lain sebagainya. 

C. Penelitian atas Bank-bank yang Memiliki NPL > 5% terdiri 

dari 6 bank dapat disimpulkan : 

 Likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio dan 

risiko kredit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Likuiditas dan 

risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 44.2 % 

dan sisanya sebesar 56.8% disebabkan oleh faktor-faktor yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor Capital, 

manajemen, spread bunga dan lain sebagainya. 

 



5.2 Saran 

1. Saran bagi industri perbankan 

a. Perbankan perlu meningkatkan suku bunga simpanan dan 

meningkatkan tingkat kepercayaan mayarakat agar 

menyimpan dananya pada bank dengan cara membentuk 

lembaga mediasi independen, menyusun transparansi 

informasi produk bank dan mempromosikan edukasi 

kepada konsumen mengenai produk-produk finansial. 

Dengan meningkatnya untuk mendapat profit yang lebih 

besar melalui penyaluran kredit. 

b. Perbankan perlu menyalurkan kredit pada sektor rill untuk 

tingkat pengembalian jangka pendek dengan menurunkan 

suku bunga pinjaman. Selain itu, bank juga perlu 

memberikan kredit yang berbasis floating rate dengan 

memperhatikan empat siklus bisnis yaitu fase recovery, 

prosperitas, resesi dan depresi. Sehingga risiko kredit tidak 

terbayarkan dapat dihindari dan perbankan dapat 

menangguhkan profit dari penyaluran kredit. 

c. Penulis menyarankan khusus untuk Bank-bank yang 

memiliki NPL > 5% agar memperbaiki management kredit 

dengan penerapan prudential banking ditingkatkan, dengan 

cara meningkatkan kontrol terhadap proses kredit, 

pemilihan kebijakan investasi yang produktif serta 



peningkatan perhatian pada rasio-rasio yang dihasilkan 

bank serta peningkatan sumber daya manusia dalam 

menganalisis atau memprediksi perubahan perekonomian 

secara global. 

 

2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambah variabel yang diteliti seperti memasukkan 

pengaruh tingkat kesehatan bank lainnya. 

b. Meneliti kembali perbankan yang tidak listing di Bursa 

Efek Indonesia. 

 


