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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Tabungan Negara Tbk 

periode 2010-2017 dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

secara parsial antara variabel independen yang terdiri dari Non Performing Loan 

(NPL), Komite Audit, Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap variabel dependen yang diwakili Return On Asset (ROA) dengan metode 

RGEC setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS 16 pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian Non Performing Loan (NPL) yang dilakukan 

membuktikan adanya pengaruh negatif tidak signifikan antara Non 

Performing Loan (NPL) terhadap kinerja perbankan (ROA). Dilihat dari 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,20 > 

0,05 dikatakan  tidak signifikan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 

hasil ini belum menyatakan hipotesis penelitian. 

2. Hasil pengujian Komite Audit yang dilakukan membuktikan adanya 

pengaruh negatif tidak signifikan antara Komite Audit terhadap kinerja 

perbankan (ROA). Dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung sebesar 0,67 > 0,05 dikatakan  tidak signifikan 

jika probabilitas lebih besar dari 0,05 hasil ini belum menyatakan 

hipotesis penelitian. 

3. Hasil pengujian yang dilakukan membuktikan adanya pengaruh positif 

signifikan antara Net Interest Margin (NIM) terhadap kinerja perbankan 
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(ROA). Dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t 

hitung sebesar 0,00 < 0,05 dikatakan signifikan jika probabilitas lebih 

kecil dari 0,05. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian.  

4. Hasil pengujian Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dilakukan 

membuktikan adanya pengaruh negatif tidak signifikan antara Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap kinerja perbankan (ROA). Dilihat dari 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 0, 654 > 

0,05 dikatakan  tidak signifikan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 

hasil ini belum menyatakan hipotesis penelitian. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang 

bisa disampaikan peneliti antara lain yaitu: 

5.2.1 Bagi pihak Bank  

1. Berdasarkan analisis rasio-rasio pengukuran yang telah dilakukan kepada 

Bank BTN pada tahun 2010-2017, terdapat rasio yang mengalami 

kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu. Hal ini perlu dilakukan 

pengawasan yang lebih ketat agar pada rasio-rasio tersebut terus 

mengalami peningkatan dan memiliki konsistensi untuk tahun-tahun 

berikutnya. 

2. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan hal yang penting yang dapat 

membuat para stakeholders memberikan kepercayaan untuk 

menanamkan dananya ke dalam bank tersebut. Dalam rangka 

meningkatkan tingkat kesehatannya, disarankan PT Bank Tabungan 

Negara Tbk terus memperkuat kegiatan sahanya agar jumlah aset yang 
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dimiliki semakin meningkat, jumlah penyaluran dana baik dalam dalam 

bentuk kredit maupun penempatan di bank lain semakin meningkat, serta 

pendapatan operasional dan laba yang diperoleh untuk tahun-tahun 

berikutnya semakin meningkat. 

3. Faktor Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilaksanakan 

dengan baik oleh Bank BTN dan harus terus mempertahankan keadaan 

tersebut karena mulai dari tata kelola perusahaan yang baik akan 

berdampak baik kepada seluruh kegiatan operasional yang ada pada Bank 

BTN. Hal ini dimaksudkan agar tahun-tahun berikutnya dapat 

mengurangi risiko yang akan dihadapi dan BTN menjadi lebih baik dan 

lebih dipercaya oleh para stakeholders yang dimiliki oleh Bank BTN.  

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan 

variabel dependen lain untuk mewakili kinerja keuangan, tidak hanya 

menggunakan ROE atau ROA. Tapi dapat menggunakan CFROA, karena 

CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat 

ini. 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan 

sehingga jumlah sampel penelitian juga lebih banyak sehingga dapat 

meningkatkan distribusi data yang lebih baik. Lebih lanjut, agar 

menambah variabel independen lainnya. 

 


