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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah 

penulis teliti mengenai “Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin 

(NIM), dan Beban Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) 

Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. 

Adapun hasil evaluasi terhadap model penelitian dan pengujian yang 

diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang 

secara ringkas disajikan sebagai berikut: 

1. Dari hasil perhitungan uji t (secara parsial) adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Net Interest Margin (NIM) dan Beban Operasional Pada 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 

ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  perode 2012-2016 dan 

2. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  perode 2012-2016. 
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2. Dari hasil perhitungan nilai Koefisien Determinasi (R
2
) 0,916492. Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 91,65%. Atau 

dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan sebesar 91,65% terhadap variabel 

dependennya. Sedangkan sisanya 8,35% lainnya dipengaruhi faktor 

lain di luar model regresi tersebut.  

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Keputusan investasi sebaiknya dipertimbangkan juga dengan 

melihat faktor NPL, LDR, NIM dan BOPO yang ditawarkan 

perusahaan perbankan, karena sangat berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas (ROA). 

2. Bagi Pihak Perbankan 

Perbankan sebaiknya mempertimbangkan faktor – faktor NPL, 

LDR, NIM dan BOPO dalam konteks pencapaian tingkat laba yang 

diharapkan dengan memperhatikan kredit bermasalah, kualitas 

penyaluran kredit serta tingkat terhadap biaya – biaya operasional dan 

menjaga tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan. 
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3. Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini masih mempunyai banya keterbatasan, diantaranya 

masih banyak faktor internal yang tidak diikutsertakan sebagai 

variabel bebas penelitian dan tidak memperhitungkan pengaruh faktor 

eksternal, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya mampu 

melengkapi keterbatasan yang ada pada penelitian ini.  

 


