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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini digunakan untuk melihat apakah kredit bermasalah, dana 

pihak ketiga dan penyaluran kredit dapat mempengaruhi profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2013-2015. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada BAB IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasio NPL 

akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan bank yang 

tercermin dalam ROA. 

2. Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang di miliki oleh 

bank, belum tentu bank tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. 

Hal tersebut dapat terjadi karena alokasi dana yang dihimpun bank yang 

berasal dari masyarakat belum sepenuhnya dioptimalkan untuk 

menghasilkan laba bank sehingga menyebabkan terjadinya pengendapan 

dana. 

3. Penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini menunjukkan semakin besar kredit yang disalurkan 
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maka pendapatan yang di peroleh dari kredit tersebut melalui bunga akan 

meningkatkan laba bank. 

4. Secara bersama-sama kredit bermasalah, dana pihak ketiga, dan 

penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

menunjukkan semua variabel bebas yaitu kredit bermasaalah, dana pihak 

ketiga, dan penyaluran kredit memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

pada bank go public yang terdaftar di BEI. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta beberapa kesimpulan 

pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil 

penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain diluar variabel penelitian ini agar memperoleh hasil yang 

lebih bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap profitabilitas dan dapat memperpanjang periode 

penelitian. 

2. Bagi pihak bank sebaiknya lebih memantau tentang perkembangan kredit 

masalah atau memiliki sifat kehati-hatian agar nilai kredit masalah dari 

tahun ke tahun dapat dikurangi. Perbankan harus dapat mengurangi 

adanya kredit kurang lancar, diragukan dan adanya kredit macet agar 

dapat meningkatkan profitabilitas. 
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3. Bagi para calon investor yang akan melakukan investasi di perusahaan 

perbankan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. 
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