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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis dapat diketahui bahwa secara parsial rasio keuangan 

terhadap profitabilitas pada bank konvensional dapat diketahui bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) , Biaya 

Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk 

variabel Net Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial rasio 

keuangan terhadap profitabilitas pada bank syariah dapat diuraikan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to 

Deposit Ratio (LDR) serta Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun untuk variabel Net 

Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat persamaan 

pengaruh signifikan negatif pada variabel Net Performing Loan (NPL) 

serta Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO) terhadap bank 

konvensional maupun bank syariah. Adanya pengaruh yang negatif pada 

Net Performing Loan (NPL) serta Biaya operasi dan Pendapatan Operasi 
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(BOPO) menunjukkan bahwa dengan semakin kecil variabel NPL dan 

BOPO maka pencapaian profit pada bank akan mengalami kenaikan.  

2. Hasil analisis dapat diketahui bahwa secara simultan rasio keuangan pada 

bank konvensional dan syariah yang meliputi Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasi dan Pendapatan 

Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adanya pengaruh 

secara simultan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan 

pada rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini maka akan 

mengakibatkan adanya perubahan dalam pencapaian profit bank.  

 

5.2  SARAN 

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang meliputi: 

1. Bagi Perbankan  

Bagi pihak mamanejemen bank diharapkan melakukan evaluasi terkait 

dengan pencapaian kinerja yang dihasiikan sekarang ini. Upaya tersebut 

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

penetapan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Pihak 

manajemen bank syariah harus lebih mengutamakan kemampuan dalam 

melakukan mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih, dimana dalam pencapaian kinerjanya rasio 

tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap pencapain profitabilitas bank. 
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Selain itu upaya untuk meningkatkan efisiensi harus dilakukan oleh pihak 

manajemen bank syariah yaitu dengan mengendalikan biaya operasional 

dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan operasional bank. 

2.    Bagi Investor 

Diharapkan para investor selalu berusaha untuk mengamati kinerja 

keuangan yang lain yang mempengaruhi fundamental bank. Melalui 

pengamatan tersebut maka pihak investor akan mendapatkan informasi 

yang lengkap terkait dengan pencapaian kinerja keuangan bank sehingga 

dapat digunakan bahan prediksi atas pencapaian kinerja keuangan untuk 

masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel kinerja 

keuangan lain yang mempengaruhi profitabilitas bank dan diharapkan 

untuk menambah jangka waktu (periode) agar hasil penelitian berikutnya 

dapat lebih berkembang. 

 

 


