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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1) Variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap Profitabilitas Perusahaan, artinya apabila Dana Pihak Ketiga 

semakin tinggi, semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu 

bank, belum tentu mencerminkan laba yang besar yang akan diperoleh 

bank tersebut. Yang terjadi pada dana pihak ketiga terhadap profitabilitas 

pada penelitian ini yaitu dana yang terkumpul dari masyarakat berasal 

dari berbagai sumber pendanaan yang memberikan kontribusi paling 

besar terhadap pihak bank, lalu dana tersebut mengalir Kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Namun apabila tingkat penyaluran dana 

pihak ketiga tidak didistribusikan dengan maksimal maka tidak 

berdampak pada profitabilitas. 

2) Variabel Loan To Deposits Ratio mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan, artinya apabila Loan To 

Deposits Ratio semakin tinggi, Profitabilitas Perusahaan pada BEI Sektor 

Perbankan juga akan semakin meningkat. Yang terjadi pada loan to 

deposits Ratio terhadap profitabilitas pada penelitiaan ini yaitu LDR 

semakin rendah hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya efektivitas 

bank dalam menyalurkan kredit ditentukan apanbila LDR bank berada 
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pada standar yang ditetapkan oleh regulator, maka diasumsikan laba yang 

diperoleh bank tersebut akan meningkat karena mampu menyalurkan 

kreditnya secara efektif. 

3) Variabel Non Performing Loan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan, artinya apabila NPL 

semakin tinggi, Profitabilitas Perusahaan pada BEI Sektor Perbankan 

juga akan semakin meningkat. Yang terjadi pada resiko kredit terhadap 

profitabilitas pada penelitiaan ini yaitu kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank sudah baik 

dan teratasi. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk 

kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar. 

5.2 Saran 

Saran yang disampaikan berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat yaitu : 

1) Pada penelitian ini membahas tentang Dana Pihak Ketiga, Loan To 

Deposits Ratio dan Non Performing Loan hendaknya diperluas lagi 

dalam hal perhitungan. Periode data ditambah dengan data yang paling 

baru, sebab data merupakan acuan dari hasil yang maksimal dari sebuah 

penelitian. 

2) Bagi penelitian selanjutnya di sarankan untuk menggali lebih dalam 

mengenai karakteristik responden agar mendapatkan hasil penelitian 

yang spesifik, dapat menambahkan variabel lain diluar penelitian ini agar 
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faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan lebih terinci 

dan lebih baik lagi. 

3) Keterbatasan penelitian ini yang dialami peneliti terletak pada objek yang diteliti, 

peneliti tidak bisa secara langsung mendatangi semua perusahaan. Data yang 

digunakan hanya dari acuan data BEI dan literatur di Dunia maya. Sehingga untuk 

kematangan belum bisa dijadikan tolak ukur secara penuh. 

 


