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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan  analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel LDR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO dan FBIR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Campuran daerah selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017. Besarnya pengaruh variabel LDR, LAR, 

APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama terhadap 

ROA adalah sebesar 70,6 persen sedangkan sisanya 29,4 persen yang 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Dengan demikian, 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel LDR, LAR, APB, NPL, 

PDN, IRR, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran adalah diterima. 

2. LDR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya 

kontribusi LDR yaitu 33,87 persen. Dengan demikian, hipotesis kedua yang  

menyatakan bahwa LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan ditolak. 
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3. LAR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya kontribusi 

LAR sebesar 12,46 persen. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang 

menyatakan LAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan diterima. 

4. APB mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank 

Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya kontribusi APB 

yaitu sebesar 4,53 persen. Dengan demikian, hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan ditolak. 

5. NPL mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya 

kontribusi NPL yaitu sebesar 2,85 persen. Dengan demikian, hipotesis kelima 

yang menyatakan NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan ditolak. 

6. PDN mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulann IV 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya 

kontribusi PDN yaitu sebesar 2,68 persen. Dengan demikian, hipotesis kelima 
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yang menyatakan PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan ditolak.  

7. IRR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya kontribusi IRR 

yaitu sebesar 10,11 persen. Dengan demikian, hipotesis keenam yang 

menyatakan IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan diterima. 

8. BOPO mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya 

kontribusi BOPO yaitu sebesar 47,05 persen. Dengan demikian, hipotesis 

kedelapan yang menyatakan bahwa BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signiifikan terhadap ROA pada Bank Campuran 

dinyatakan diterima. 

9. FBIR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Campuran selama periode penelitian triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 yang menjadi sampel penelitian. Besarnya kontribusi 

FBIR yaitu sebesar 14,97 persen. Dengan demikian hipotesis kesembilan 

yang menyatakan bahwa FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran dinyatakan ditolak. 

10. Diantara kedelapan variabel bebas, yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap ROA pada Bank Campuran yang menjadi sampel penelitian adalah 
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variabel BOPO yaitu sebesar 47,05 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontribusi kedelapan variabel bebas yang lain. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Penulisan menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih 

banyak memiliki keterbatasan, adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan 3 sampel Bank Campuran yaitu : 

Bank Anz Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Bank DBS 

Indonesia.  

2. Periode yang digunakan dari triwulan I tahun 2013 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2017 

3. Jumlah variabel bebas yang diteliti terbatas hanya meliputi : LDR, LAR, 

APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, dan FBIR. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan ini 13 Bank dari 24 Bank yang tertera di 

Otoritas Jasa keuangan. 

5.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka terdapat 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Subyek Penelitian 

a. Disarankan kepada Bank sampel penelitian terutama Bank yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran pada periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu variabel  
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BOPO yang memiliki kontribusi terbesar sebesar 47,05 persen. Disarankan 

untuk tetap mempertahankan biaya operasional diimbangi dengan pendapatan 

operasional.  

b. Kepada Bank yang menjadi sampel penelitian yaitu Bank Anz Indonesia yang 

memiliki rata-rata tren LAR terendah sebesar -2,11 persen, disarankan agar 

agar lebih baik lagi dalam meningkatkan jumlah kredit yang diberikan dengan 

total aset.  

c. Kepada Bank yang menjadi sampel penelitian yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA pada Bank Campuran pada periode triwulan I tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 yaitu variabel IRR yang 

memiliki kontribusi terbesar sebesar 10,11 persen. Disarankan untuk tetap 

mempertahankan peningkatan IRSA agar tidak terjadi risiko pasar. 

d. Kepada Bank yang menjadi sampel penelitian yaitu Bank Mitsui Sumitomo 

Indonesia yang memiliki rata-rata tren FBIR terendah sebesar -1,12 persen, 

disarankan agar lebih baik lagi dalam meningkatkan pengelolaan efisiensi 

dalam memperoleh pendapatan operasional diluar pendapatan bunga.  

e. Bagi semua Bank sampel penelitian yang memiliki tren ROA menurun 

disarankan lebih untuk meningkatkan laba sebelum pajak agar ROA 

meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel bebas, dengan 

harapan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih variatif. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah sampel Bank yang akan 

digunakan, dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih signifikan 

terhadap variabel bebas dan variabel tergantung dengan melihat 

perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. 

c. Penggunaan variabel tergantung harus disesuaikan dengan variabel 

tergantung penelitian terdahulu sehingga hasil penelitiannya dapat 

dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu agar dapat mengetahui 

perkembangan Bank tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 
 

DAFTAR RUJUKAN 
 

Anwar Sanusi. 2013. “Metode Penelitian Bisnis”, Jakarta : Salemba Empat  

Dewa Riosaputra. 2016.” Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return On Assets  

(ROA) Pada Bank Pembangunan Daerah”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan STIE 

Perbanas Surabaya. 

 

Inon Kharisma. 2015.” Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap ROA ada Bank 

Pemerintahan”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan STIE Perbanas Surabaya.  

 

Lukman Dendawijaya. 2010. Manajemen Perbankan . Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Margaretha, Farah. 2013.” Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

perbankan diIndonesia”. Jurnal Bisnis dan Akutansi Vol.15, No.2. 

 

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan: Teori dan 

Aplikasi. Yogyakarta : BPFE.  

 

Dewa Riosaputra. 2016. “ Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Pembangunan Daerah”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan 

STIE Perbanas Surabaya. 

 

Syofian Siregar. 2014. “Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya 

Ilmiah”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

 

Syofian Siregar 2014. “Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS” 17, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 

 

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan . Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN 

Yogyakarta. 

 

Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. Jakarta. Presiden Republik Indonesia  

 

Veitzal Rivai, 2013. Manajemen Perbankan : Dari Teori ke Praktik – Edisi 

Pertama. Jakarta : PT Raja grafindo Persada. 

 

Website Otoritas jasa keuangan, www.ojk.co.id “Laporan Keuangan Publikasi 

Bank” , Diakses tanggal 2 Mei 2018 

 

http://www.ojk.co.id/


98 
 

 
 

Website Bank Anz Indonesia https://institutional.anz.com/markets/indonesia/id 

“Sejarah singkat bank, Visi dan Misi” , Diakses tanggal 20 Mei 2018 

 

 

Website Bank Sumitomo Mitsui Indonesia https://www.smbc.co.id/aboutus_id. 

“Sejarah singkat bank, Visi dan Misi” , Diakses tanggal 20 Mei 2018 

 

Website Bank DBS Indonesia https://www.dbs.com/indonesia-bh/about-

us/default.page“Sejarah singkat bank, Visi dan Misi” , Diakses tanggal 

20 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://institutional.anz.com/markets/indonesia/id
https://www.smbc.co.id/aboutus_id
https://www.dbs.com/indonesia-bh/about-us/default.page
https://www.dbs.com/indonesia-bh/about-us/default.page

