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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Inflasi terbukti tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank bjb 

selama periode 2008-2016, artinya bahwa variasi inflasi tidak mampu 

menjelaskan variasi ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikkan 

maupun penurunan laju inflasi tidak berdampak pada profitabilitas perusahaan. 

Laju inflasi di Indonesia selama periode penelitian berada pada kategori inflasi 

rendah dan menunjukkan tren yang menurun, sehingga tingkat inflasi ini tidak 

cukup memberikan pengaruh atau dapat merubah pola kansumsi dan menabung 

dari masyarakat. Fluktuasi tingkat inflasi yang terjadi akan mempengaruhi 

dunia usaha (sektor produktif), sehingga meningkatkan risiko kredit bank yang 

berdampak pada profitabilitas perusahaan, namun bank bjb memiliki bisnis 

utama (core business) berupa penyaluran kredit konsumtif dengan sumber 

pengembalian dari pendapatan tetap, sehingga kualitas kredit dapat tetap terjaga 

dan tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

2. BI Rate terbukti tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank bjb 

selama periode 2008-2016, artinya bahwa variasi BI Rate tidak mampu 

menjelaskan variasi ROA. Bank Indonesia menetapkan tingkat BI Rate sebagai 

kebijakan moneter untuk mengendalikan laju inflasi agar berada pada target 

inflasi yang ditetapkan, atau dengan kata lain BI Rate ditetapkan sebagai 

dampak dari perubahan tingkat inflasi. BI Rate adalah variabel yang 

dikendalikan dan merupakan salah satu acuan bagi perbankan dalam 

menentukan kebijakan tingkat suku bunga. Kebijakan suku bunga yang 

diterapkan bank bjb dalam merespon kenaikkan ataupun penurunan BI Rate 

tersebut dinilai sudah cukup baik, dari hasil penelitian menjelaskan bahwa 

kenaikkan maupun penurunan dari BI Rate tidak mempengaruhi profitabilitas 

bank bjb. 

3. Nilai tukar rupiah terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank bjb 

selama periode 2008-2016, artinya bahwa variasi nilai tukar mampu 

menjelaskan variasi ROA. Bank bjb yang berstatus sebagai bank devisa 

memiliki produk dan jasa layanan transaksi internasional memiliki risiko nilai 

tukar atau kurs, sehingga fluktuasi nilai tukar yang terjadi akan mempengaruhi 
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profitabilitas bank bjb. Fluktuasi nilai tukar yang tajam akan mempengaruhi 

pendapatan dari selisih kurs yang berasal dari transaksi valuta asing dan juga 

meningkatkan potensi kerugian apabila perusahaan tidak dapat melakukan 

analisis mengenai pergerakan nilai tukar tersebut. Nilai tukar rupiah yang 

semakin terdepresiasi akan meningkatkan risiko kredit bermasalah untuk kredit-

kredit yang berada di sektor usaha atau industri yang memiliki ketergantungan 

atau mengandalkan bahan baku impor untuk mendukung produksinya, sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

4. Inflasi, BI Rate dan nilai tukar sebagai variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel independen yaitu profitabilitas bank bjb yang 

diproksikan oleh rasio ROA selama periode 2008-2016, artinya bahwa variasi 

inflasi, BI Rate dan nilai tukar secara bersama-sama mampu menjelaskan 

variasi ROA. Variabel inflasi, BI Rate, dan nilai tukar berkontribusi terhadap 

profitabilitas yang diproksikan oleh rasio ROA sebesar 25.4%, dan sisanya 

sebesar 74.6% diberikan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Faktor eksternal ini merupakan faktor makroekonomi yang tidak 

dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun memberikan pengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

5.2. Saran 

1. Perusahaan agar tetap memperhatikan seluruh faktor eksternal yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini, karena terbukti 

dari hasil pengujian hipotesis bahwa variabel inflasi, BI Rate dan nilai tukar 

rupiah secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang 

diproksikan oleh rasio ROA. Perubahan yang terjadi pada faktor-faktor 

makroekonomi khususnya untuk nilai tukar rupiah harus direspon dengan baik 

dan dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, 

langkah strategis yang dapat diambil adalah: 

a. Perusahaan harus dapat mengelola Posisi Devisa Neto (PDN) dengan baik, 

yaitu menetapkan strategi posisi long atau short dengan tepat, sehingga 

dapat mengoptimalkan pendapatan dari selisih kurs dan menghindari potensi 

kerugian akibat pergerakan atau fluktuasi nilai tukar (kurs). 

b. Monitoring dilakukan kepada nasabah kredit yang bergerak di sektor usaha 

yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar. Proses dalam 



73 
 

 
 

pemberian kredit harus selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan 

menerapkan manajemen risiko dengan baik. Mitigasi risiko untuk jenis 

kredit yang memiliki profil risiko tinggi seperti ini dapat dilakukan dengan 

cara transfer risiko melalui asuransi kredit untuk mengcover risiko gagal 

bayar debitur.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan variabel makroekonomi lain 

seperti PDB atau faktor-faktor internal perusahaan yang mempengaruhi 

profitabilitas, seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit 

Ratio (LDR) dan faktor-faktor internal lainnya. 

 


