
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

secara keseluruhan dari Non Performing Loan (NPL) dan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Profitabilitas bank pemerintah dan 

bank umum swasta nasional yang listing di BEI. Pengaruh keduanya sebesar 

28,3%; sementara sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti: 

Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Kualitas Manajemen. 

2. Uji pengaruh parsial memberikan hasil sebagai berikut : 

a. Untuk pengujian pengaruh NPL terhadap Profitabilitas diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh secara parsial dari NPL terhadap Profitabilitas 

dengan arah pengaruh negatif. Yang artinya semakin besar tingkat Non 

Performing Loan (NPL) pengaruhnya terhadap Profitabilitas akan 

menurun. Pengaruh NPL secara parsial terhadap Profitabilitas (ROA) pada 

penelitian ini termasuk cukup kuat. 

b. Untuk uji pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

terhadap Profitabilitas (ROA) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

secara parsial dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

terhadap Profitabilitas (ROA) dengan arah pengaruh postitif. Yang artinya 



semakin besar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang 

dibentuk oleh bank maka pengaruhnya terhadap Profitabilitas akan 

semakin tinggi. Pengaruh PPAP secara parsial terhadap Profitabilitas 

(ROA) pada penelitian ini termasuk cukup kuat. 

 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran kepada pihak yang berkepentingan: 

1. Pihak Perbankan 

Beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk masukan bagi pihak perbankan 

adalah: 

a. Pada saat ini bank-bank harus mewaspadai adanya kredit bermasalah yang 

tinggi pada sektor konsumsi. Kondisi makro pada saat ini mempengaruhi 

kondisi daya beli dan pengembalian bunga maupun pokok kredit dari 

debitur pada sektor ini. Oleh karena itu bank-bank harus selektif dalam 

memetakan sektor yang layak kredit dan sektor yang sebaiknya dihindari 

untuk sementara. Adapun sektor-sektor yang layak menjadi prioritas dalam 

penyaluran kredit, yaitu kredit modal kerja, sektor perdagangan dan kredit 

ritel. 

b. Penerapan prudential banking harus ditingkatkan. Peningkatannya dapat 

dilakukan dengan cara proses kredit (pemberian, pengawasan, dan 

pengembalian) dilakukan dengan kontrol yang tinggi. Melalui hal ini 

diharapkan akan menekan tingkat risiko kredit dan implikasinya akan 

memberikan keberanian bagi manajemen bank untuk ekspansi kredit yang 



akan membantu perbaikan pada sektor riil baik kelas usaha kecil dan 

menengah maupun usaha besar, sehingga intermediasi perbankan akan 

berjalan dengan lebih baik. 

c. Dalam mengantisipasi risiko kenaikan kredit bermasalah, bank-bank harus 

mempertimbangkan untuk menyediakan pencadangan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang lebih besar agar kredit bermasalah 

(NPL) netto tak memburuk. Selain itu juga mengusahakan agar komposisi 

PPAP lebih banyak didominasi oleh kredit-kredit lancar. 

 

2. Peneliti yang lain 

a. Disarankan untuk memperluas cakupan periode waktu yang digunakan 

dalam penelitian dalam rangka mengkaji konsistensi pengaruh Non 

Performing Loan (NPL) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

terhadap Profitabilitas dalam periode waktu yang lebih panjang. 

b. Mengikutsertakan bank-bank selain bank-bank yang listing di BEI serta 

membandingkan pengaruh Risiko Non Performing Loan (NPL) dan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Profitabilitas, baik 

berdasarkan status listingnya (antara kelompok bank yang listing dan yang 

tidak listing) maupun ukuran perusahaannya (antara bank-bank kecil dan 

bank-bank besar). 

c. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi NPL dan PPAP serta faktor-

faktor yang dipengaruhi oleh Profitabilitas dalam rangka mengamati 

keterkaitan antar faktor yang secara kausalitas (sebab-akibat) berhubungan 



dengan Profitabilitas, seperti: Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Kualitas 

Manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


