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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data, hasil analisis 

mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadapReturn on Asset (ROA) sebagai 

proksi dari Rentabilitas Ekonomis Bank BUMN Periode 2015 - 2017, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Model regresi layak karena telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji 

autokorelasi. 

2. Berdasarkan hasil pengujian H1, menunjukkan bahwa variabel DPK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, hal ini ditunjukkan 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan koefisien 

0,000 yang artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah faktor utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan laba yang diperoleh bank dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

3. Berdasarkan hasil pengujian H2, menunjukkan bahwa variabel NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, hal ini ditunjukkan 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan koefisien -

0,560 yang artinya NPL merupakan faktor yang menghambat dalam 

perolehan laba, bahkan akan menimbulkan kerugian bagi bank karena 

debitur tidak dapat melunasi  kewajibannya kepada bank. 
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4. Berdasarkan hasil pengujian H3, menunjukkan bahwa variabel LDR 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, hal ini 

ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,268 

dan koefisien -0.12 yang artinya risiko likuiditas merupakan faktor yang 

negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan dalam perolehan laba 

bank karena kurangnya keefektifan atau tidak optimal dalam pengelolaan  

sumber dana yang dimiliki bank. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada DPK, 

NPL dan LDR. Pada penelitian berikutnya diharapkan memasukkan 

variabel - variabel lain yang berpengaruh terhadap ROA. 

2. Tahun pengamatan hanya terbatas hanya tiga tahun pada periode 2015 – 

2017. 

5.3 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

untuk pihak-pihak yang berkepentingan dimasa mendatang demi pencapaian 

manfaat yang optimal, dan pengembangan dari hasil penelitian berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat meneliti dengan variabel - variabel lain diluar 

variabel ini ataupun menambah variabel lain agar memperoleh hasil yang 

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

berpengaruh terhadap ROA. Pada penelitian selanjutnya juga diharapkan 

dapat mengamati dengan periode yang lebih panjang. 
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2. Bagi pihak perbankan 

Berdasarkan hasil uji t, DPK berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, yang artinya dana yang bersumber dari masyarakat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank, maka diharapkan dari 

pihak bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah supaya 

pertumbuhan dari dana pihak ketiga ini terus meningkat. 

Berdasarkan hasil uji t, NPL berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA yang artinya jika NPL yang terlampau tinggi dapat 

mengurangi kemampuan sebuah bank dalam mendapatkan laba. Dunia 

perbankan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kredit macet, namun 

hal tersebut dapat diminimalisir. Bagi bank hendaknya lebih ketat dalam 

menjalankan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, 

Collateral) sebelum memberikan kredit. 

Berdasarkan hasil uji t, LDR berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap ROA yang artinya peningkatan LDR yang 

mencerminkan risiko likuiditas maka akan mengurangi pendapatan laba 

namun tidak signifikan. Bagi bank hendaknya dapat lebih optimal dan 

efektif dalam mengoperasikan atau memutarkan dana yang dihimpun dari 

masyarakat tersebut. 

  


