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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara Non 

Perfoarming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio/Loan to Funding Ratio 

(LDR/LFR), Net Interest Margin (NIM), dan Biaya Operasional Dibandingkan 

dengan Pendapatan Operasional (BOPO), serta seberapa besar pengaruh secara 

parsial dan simultan Non Perfoarming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio/Loan 

to Funding Ratio (LDR/LFR), Net Interest Margin (NIM), dan Biaya Operasional 

Dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas 

Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO memilik hubungan yang berbeda-beda, 

hubungan antara NPL dengan NIM adalah sangat kuat, hubungan antara NPL 

dengan BOPO dan LDR/LFR dengan NIM adalah kuat, hubungan antara NPL 

dengan LDR/LFR adalah sedang, hubungan antara LDR/LFR dengan BOPO 

adalah rendah, dan hubungan antara NIM dan BOPO adalah sangat rendah. 

2. Secara parsial, NPL dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar 
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di BEI Periode 2010-2014. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas  Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar 

di BEI Periode 2010-2014. Sedangkan LDR/LFR tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014 

3. Secara simultan NPL, LDR/LFR, NIM, dan BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas Bank (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di BEI Periode 2010-2014.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Bank 

Pihak Bank sebaiknya   memperhatikan   kinerja   dan   kesehatan 

perusahaan   agar profitabilitas selalu   meningkat   setiap   tahunnya   

dengan menggunakan strategi yang lebih baik sehingga nasabah dan calon 

investor mempercayakan hartanya kepada bank. Dalam hal ini manajen 

bank juga harus memiliki tindakan preventif atas risiko yang akan terjadi 

terkait dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas.  

2. Bagi Investor dan Calon Investor 
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Bagi   Investor   dan   Calon   Investor   sebelum   menanamkan   modal   

atau menyimpan dana, sebaiknya memperhatikan rasio-rasio yang 

berkaitan dengan   kinerja   serta   kesehatan   bank   yang   bersangkutan   

agar mendapatkan   gambaran   cukup   menyeluruh   mengenai   bank   

tersebut, sehingga   dapat   berhati-hati   dalam   mengambil   keputusan   

dan   juga terhindar dari kerugian di masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selajutnya diharapkan dapat mengganti atau menambahkan 

unit analisis penelitian serta   menambah   periode   penelitian   untuk   

memprediksi kemungkinan   di   masa   yang   akan   datang   dan   

menambah   ke akuratan penelitian. Peneliti juga diharapkan menambah 

variabel bebas selain dari Non Perfoarming Loan (NPL), Loan to Deposit 

Ratio/Loan to Funding Ratio (LDR/LFR), Net Interest Margin (NIM), dan 

Biaya Operasional Dibandingkan dengan Pendapatan Operasional 

(BOPO), seperti Capital AdequacyRatio  (CAR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Debt to Assets Ratio (DAR), dan variabel lainnya yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian 

yang lebih baik. 

4. Bagi Instansi Pendidikan 

Bagi Instansi pendidikan dapat memberikan  fasilitas yang lebih baik dan 

referensi untuk pembuatan Karya Tulis Ilmiah yang lebih banyak sehingga 

mahasiswa dapat membuat Karya Tulis Ilmiah yang lebih baik. 


