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BAB V 

 
PENUTUP 

 
5.1  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR 

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank-

bank sampel penelitian selama periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

periode triwulan IV tahun 2018 dengan besar pengaruh 97,8 persen dan 

sisanya sebesar 2,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

Hasil analisis ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank Go 

Public adalah diterima 

2. LDR secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada 

bank Go Public periode triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV periode 

2018 dengan besar pengaruh 7,453 persen. Hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa LDR secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public adalah diterima. 

3. IPR secara parsial berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public periode triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV tahun 

2018 dengan besar pengaruh 9,302 persen. Hipotesis ketiga yang menyatakan 
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bahwa IPR secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public adalah ditolak. 

4. APB secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public periode triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV tahun 

2018 dengan besar pengaruh 0,136 persen dengan demikian hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa APB secara parsial berpengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada bank Go Public  adalah ditolak. 

5. NPL secara parsial berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public selama periode triwulan I tahun 2014 sampai triwulan IV 

tahun 2018 dengan besar pengaruh 0,144 persen. Hipotesis kelima yang 

menyatakan bahwa NPL secara parsial berpengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA adalah ditolak. 

6. IRR secara parsial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

bank  Go Public periode triwulan I tahun 2014 sampai periode triwulan IV 

tahun 2018 dengan besar pengaruh 9,486 persen. Hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa IRR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public adalah dapat diterima. 

7. PDN secara parsial berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public selama periode triwulan I tahun 2014 sampaitriwulan IV 

tahun 2018 dengan besar pengaruh 4,452 persen. Hipotesis ketujuh yang 

menyatakan bahwa PDN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public adalah ditolak. 



107 
 

8. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada bank Go Public  periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018, dengan besar pengaruh 91,968 persen. Hipotesis 

kedelapan yang menyatakan bahwa BOPO secara parsial berngaruh negatif 

signifikan terhadap ROA pada bank Go Public adalah dapat diterima. 

9. FBIR secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada 

bank Go Public selama periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan periode 

triwulan IV tahun 2018 ROA dengan besar pengaruh 25,401 persen. Hipotesis 

kedelapan yang menyatakan bahwa FBIR secara parsial berpengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada bank Go Public adalah diterima. 

10. FACR secara parsial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

bank Go Public selama periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan periode 

triwulan IV tahun 2018 dengan besar pengaruh 9,363 persen. Hipotesis 

kesembilan yang menyatakan bahwa FACR secara parsial berpengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada bank Go Public adalah diterima.  

11. Diantara Variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR 

yang memiliki kontribusi dominan dan berpengaruh signifikan terhadap ROA 

pada bank Go Public periode triwulan I tahun 2014 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2018 adalah BOPO sebesar 91,968 persen. 

 
5.2   Keterbatasan Penelitian  

 Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian ini kurang lengkap disajikan oleh Otaritas Jasa 

Keuangan. 
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5.3   Saran 

1. Bagi Go Public 

a. Kepada bank sampel penelitian yang memiliki rata-rata ROA terendah, 

yaitu bank Bukopin, disarankan untuk meningkatkan laba sebelum pajak 

dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata asset, 

sehingga laba dapat meningkat. 

b. Kepada bank sampel penelitian terutama yang memiliki rata-rata BOPO 

yang tertinggi yaitu bank Bukopin, disarankan untuk dapat 

mengefisiensikan biaya operasional bersamaan dengan usaha untuk 

meningkatkan pendapatan operasional sehingga peningkatan pendapatan 

operasional lebih besar daripada peningkatan biaya operasional, sehingga 

laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. 

c. Kepada bank sampel penelitian yang memiliki rata-rata FBIR terendah 

yaitu bank Mayapada Internasional, disarankan untuk dapat meningkatkan 

pendapatan operasional diluar bunga dengan persentase lebih tinggi 

dibandingkan persentase pendapatan operasional. 

d. Kepada seluruh bank sampel penelitian yang memiliki rata-rata IRR 

kurang dari 100 persen yaitu bank Bukopin, BPD Jawa Timur, bank 

Mayapada Internasional, apabila diperiode yang akan datang tingkat suku 

bunga cenderung meningkat, disarankan untuk meningkatkan rata-rata 

IRR lebih dari 100 persen sehingga IRSA dapat meningkat dengan 

persentase lebih tinggi dibandingkan IRSL, dengan demikian pendapatan 
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yang diterima akan meningkat dengan persentase lebih besar dari biaya 

yang dikeluarkan. 

e. Kepada bank sampel penelitian khususnya bank Bukopin yang memiliki 

rata-rata FACR tertinggi, disarankan untuk meningkatkan alokasi dananya 

ke aktiva produktif dengan persentase lebih besar dibandingkan ke aktiva 

tetap sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.  

f. Kepada bank sampel penelitian yang memiliki rata-rata LDR terendah 

yaitu BPD Jawa Timur, disarankan untuk dapat meningkatkan jumlah 

kredit yang diberikan dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan 

persentase Dana Pihak Ketiga. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema sejenis disarankan 

agar perlu memperhatikan sampel bank yang terpilih dengan melihat 

perkembangan perbankan untuk lebih mudah dalam mengakses data yang 

dibutuhkan. 
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