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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 25 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2015 – 

2017, tentang pengaruh DER, Size, BOPO dan DPK terhadap profitabilitas, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan dan negatif antara Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Profitabilitas. Adanya pengaruh yang signifikan dan 

negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Debt to Equity Ratio 

(DER) mampu menjelaskan penurunan Profitabilitas. Sebaliknya, semakin 

rendah Debt to Equity Ratio (DER) mampu menjelaskan peningkatan 

Profitabilitas. 

2. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Ukuran Perusahaan atau 

Size terhadap Profitabilitas. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif 

ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Ukuran Perusahaan atau Size 

berpengaruh pada kenaikan Profitabilitas. Sebaliknya semakin rendah 

Ukuran Perusahaan atau Size berpengaruh pada penurunan Profitabilitas. 

3. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Biaya Operasional pada 

Pendapatan Operasional atau BOPO terhadap Profitabilitas. Adanya 

pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional atau BOPO 
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berpengaruh pada kenaikan Profitabilitas. Sebaliknya semakin rendah 

Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional atau BOPO berpengaruh 

pada penurunan Profitabilitas. 

4. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Profitabilitas. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini 

mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak 

berpengaruh pada penurunan Profitabilitas. 

 

5.2.Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis atas 

hasil penelitian yaitu :  

1. Perusahaan perbankan di BEI lebih meningkatkan profitabilitasnya, dengan 

peningkatan profitabilitas ini diharapkan pertumbuhan perusahaan juga akan 

ikut meningkat. Investor dapat memilih perbankan dengan Ukuran Perusahaan 

atau Size dan rasio BOPO karena dari hasil penelitian menemukan bahwa 

kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan juga 

perlu memperhatikan bank dengan DER yang rendah karena mempengaruhi 

peningkatan profitabilitas, sedangkan variabel Dana Pihak Ketiga tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

2. Bagi Investor, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui 

profitabilitas pada bank konvensional di Bursa Efek Indonesia yang ditinjau 
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dari faktor DER, Size, BOPO dan DPK sehingga menjadi pijakan bagi 

investor dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan bank. 

 

5.3.Keterbatasan  

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan antara lain 

hasil uji determinasi (Adjusted R
2
) menunjukkan angka 0,305% berarti faktor 

independennya 30,5% berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Sedangkan 

faktor yang 69,5% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti di penelitian ini. 

Penelitian ini mengambil bank konvensional di Bursa Efek Indonesia sebagai 

obyek riset dengan periode penelitian dibatasi selama 3 tahun.  

 

5.4.Agenda Penelitian Mendatang 

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas maka penelitian selanjutnya 

perlu dilakukan perbaikan agar hasilnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu 

agenda penelitian mendatang yaitu menambah variabel bebas yang diteliti 

misalnya : dividen payout ratio, price book value, earning per share, suku 

bunga, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar dan variabel bebas lainnya 

agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian mendatang perlu 

mengambil obyek riset pada perusahaan sektor lainnya dengan menambah 

periode penelitian. 


