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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap aspek 

likuiditas, kualitas aktiva, sensitifitas, dan rentabilitas yang kemudian 

dihubungkan dengan hipotesis yang telah di uji, maka  dapat disimpulkan sebagai  

berikut: 

1.  Terdapat perbedaan yang signifikan pada LDR antara kelompok BUKU 2 dan 

3 pada sampel penelitian, dimana LDR BUKU 3 lebih baik dibandingkan 

BUKU 2. Dengan demikianhipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio LDR antara BUKU 2 dan 3 

diterima. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada IPR antara kelompok BUKU 2 dan 

3 pada sampel penelitian, dimana IPR BUKU 3 lebih baik dibandingkan 

BUKU 2. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

5terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio IPR antara BUKU 2 dan 3 

diterima. 

3. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada NPL antara kelompok BUKU 

2 dan 3 pada sampel penelitian, dimana NPL BUKU 3 lebih baik 

dibandingkan BUKU 2. Dengan demikian hipotesis ketiga  yang menyatakan 

bahwa 5terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio NPL antara BUKU 2 

dan 3 ditolak. 
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4.   Terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada APB antara kelompok BUKU 

2 dan 3 pada sampel penelitian, dimana APB BUKU 3 lebih baik 

dibandingkan BUKU 2. Dengan demikian  hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa 5terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio APB 

antara BUKU 2 dan 3 ditolak. 

5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada IRR antara kelompok BUKU 2 dan 

3 pada sampel penelitian, dimana IRR BUKU 3 lebih baik dibandingkan 

BUKU 2. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio IRR antara BUKU 2 dan 3 

diterima. 

6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada PDN antara kelompok BUKU 2 dan 

3 pada sampel penelitian, dimana PDN BUKU 3 lebih baik dibandingkan 

BUKU 2. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio PDN antara BUKU 2 dan 3 

diterima. 

7.   Terdapat perbedaan yang signifikan pada NIM antara kelompok BUKU 2 dan 

3 pada sampel penelitian,dimana NIM BUKU 2 lebih baik dibandingkan 

BUKU 3. Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio NIM antara BUKU 2 dan 3 

diterima. 

8. Terdapat perbedaan yang signifikan pada BOPO antara kelompok BUKU 2 

dan 3 pada sampel penelitian, dimana BOPO BUKU 3 lebih baik 

dibandingkan BUKU 2. Dengan demikian hipotesis kedelapan yang 
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menyatakan bahwaterdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio BOPO 

antara BUKU 2 dan 3 diterima. 

9. Terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA antara kelompok BUKU 2 

dan 3 pada sampel penelitian, dimana ROA BUKU 3 lebih baik dibandingkan 

BUKU 2. Dengan demikian hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk rasio ROA antara BUKU 2 dan 3 

diterima 

. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih 

memiliki banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah  

Jumlah variabel yang diteliti terbatas, hanya ada sembilan variabel yang 

mengikuti rasio likuiditas (LDR, IPR), rasio kualitas aktiva (APB, NPL), rasio 

sensitivitas (IRR, PDN), rasio Rentabilitas (ROA, NIM, BOPO) Objek penelitian 

ini hanya terbatas pada Kelompok BUKU 2 dan BUKU 3.Periode penelitian yang 

digunakan mulai triwulan I tahun 2010 sampai triwulan II tahun2014. 

 

5.3 Saran 

Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat  

bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian : 

1. Bagi Kelompok BUKU 2 

a) Pada aspek likuiditas pada rasio LDR diharapkan untuk lebih 

meningkatkan dalam penyaluran kredit sehingga pendapatan bunga 

yang diperoleh akan meningkat dengan demikian bank dapat memenuhi 
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kewajiban jangka pendeknya dan mencukupi permintaan kredit yang 

diajukan.  

b) Pada aspek likuiditas pada rasio IPR diharapkan untuk lebih 

meningkatkan pemenuhan kewajiban dengan menggunakan surat 

berharga agar meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh.  

c) Pada aspek sensitivitas pada rasio IRR diharapkan lebih meningkatkan 

pendapatan bunga agar dapat menguranggi resiko yang terjadi. 

d) Pada aspek sensitivitas pada rasio PDN diharapkan untuk menigkatkan 

aktiva valas agar dapat menyebabkan kenaikkan pendapatan yang lebih 

cepat daripada kenaikan biaya bunga.   

e) Pada aspek rentabilitas pada rasio NIM yang sudah baik dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga 

bersih, maka diharapkan tetap memepertahankannya 

f) Pada aspek rentabilitas pada rasio BOPO diharapkan  melakukan 

perbaikan dalam mengelola beban operasional dan pendapatan 

operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh. 

g) Pada aspek rentabilitas pada rasio ROA diharapkan dapat meningkatkan 

laba bersihnya.  

2. Bagi Kelompok BUKU 3 

a) Pada aspek likuiditas pada rasio LDR yang sudah baik dalam 

penyaluran kredit maka diharapkan BUKU 3 dapat mempertahankan 
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kinerjanya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan 

mencukupi permintaan kredit yang diajukan.  

b) Pada aspek likuiditas pada rasio IPR yang sudah baiik, maka 

diharapkan agar kinerjanya tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan 

lagi. 

c) Pada aspek sensitivitas pada rasio IRR yang sudah baik maka 

diharapkan mempertahankan pendapatan bunga agar dapat 

menguranggi resiko yang terjadi. 

d) Pada aspek sensitivitas pada rasio PDN yang sudah baik maka 

diharapkan dapat mempertahankan aktiva valas agar dapat 

menyebabkan kenaikkan pendapatan yang lebih cepat daripada 

kenaikan biaya bunga.   

e) Pada aspek rentabilitas pada rasio NIM diharapkan untuk dapat 

menurunkan biaya bunga bank agar pendapatan yang diterima oleh 

BUKU 3 menjadi lebih besar.  

f) Pada aspek rentabilitas pada rasio BOPO yang sudah baik dalam 

mengelola beban operasional dan pendapatan operasionalnya, maka 

diharapkan agar kinerjanya tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan 

lagi 

g) Pada aspek rentabilitas pada rasio ROA yang sudah baik, maka 

diharapkan agar kinerjanya tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan 

lagi 
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