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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variable LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, FBIR dan GCG secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap NIM pada Bank Konvensional BUKU 3 

selama periode tahun 2013 samapi dengan tahun 2017. Besar nya pengaruh 

LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, FBIR dan GCG secara simultan terhadap NIM 

sebesar 28,7 persen namun sisanya sebesar 71,3 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variable bebas dalam penelitian (diluar model 

penelitian). Dengan demikian hipotesis penelitian pertama yang 

menyatakan bahwa LDR, LAR, IPR, NPL, IRR, FBIR dan GCG secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap NIM pada BUKU 3. 

2. LDR secara parsial berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap 

NIM serta berkontribusi sebesar 10,4329 persen terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa 

LDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 

3. LAR secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap NIM 

serta berkontribusi sebesar 0,4356 persen terhadap NIM pada Bank 
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Konvensional BUKU 3 selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa 

LAR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 

4. IPR secara parsial berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap 

NIM serta berkontribusi sebesar 0,8464 persen terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 selama periode  tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017. Dengan demikian hipotesis penelitian ketiga yang menyatakan bahwa 

IPR secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap NIM pada 

Bank Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 

5. NPL secara parsial berpengaruh positif  yang tidak signifikan terhadap NIM 

serta berkontribusi sebesar 0,49 persen terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017. 

Dengan demikian hipotesis penelitian keempat yang menyatakan bahwa 

NPL secara parsial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap NIM pada 

Bank Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 

6. IRR secara parsial berpengaruh positif  yang tidak signifikan terhadap NIM 

serta berkontribusi sebesar 1 persen terhadap NIM pada Bank Konvensional 

BUKU 3 selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dengan 

demikian hipotesis penelitian kelima yang menyatakan bahwa IRR secara 

parsial berpengaruh negatif maupun positif  terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 
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7. FBIR secara parsial berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap 

NIM serta berkontribusi sebesar 7,7841 persen terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017. Dengan demikian hipotesis penelitian keenam yang menyatakan 

bahwa FBIR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap NIM 

pada Bank Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 

8. GCG secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap NIM 

serta berkontribusi sebesar 0,2401 persen terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa 

GCG secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap NIM pada Bank 

Konvensional BUKU 3 yakni tidak terbukti atau ditolak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan ini masih terdapat beberapa 

keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Bank Konvensional BUKU 3 dan 

menggunakan seluruh bank yang termasuk dalam Bank Konvensional 

BUKU 3. 

2. Periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, yaitu mulai dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

3. Jumlah variabel yang diteliti juga terbatas yaitu, LDR, LAR, IPR, NPL, 

IRR, FBIR dan GCG. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka terdapat 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Industri Perbankan  

a. Tampaknya spesifikasi model dalam penelitian ini kurang tepat karena tidak 

masuknya variable ekonomi makro seperti suku bunga, inflasi dan suku 

bunga jibor. 

b. Pengalaman menujukan bank yang memiliki unit bisnis kredit mikro 

cenderung memiliki NIM yang tinggi karena itu sebaiknya bank 

mempertimbangkan strategi ini. 

c. Terkait dengan kebijakan LDR yang merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan pertama, disarankan kepada bank sampel penelitian terutama yang 

memiliki rata-rata LDR rendah pada penelitian yaitu Bank Mega untuk 

meningkatkan jumlah kredit yang diberikan lebih tinggi dibandingkan 

peningkatan dana pihak ketiga sehingga memiliki likuiditas yang lebih baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah penggunaan 

variabel bebas penelitian, seperti variabel ekonomi makro yaitu suku bunga, 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema sama, 

sebaiknya menambahkan periode penelitian yang lebih panjang untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 
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