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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian. Berikut merupakan 

kesimpulan dari penelitian ini : 

1) LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN,FBIR, dan NIM secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pada Bank 

Pembangunan Daerah. Variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, 

dan NIM secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 54,4 persen 

terhadap perubahan-perubahan pada variabel BOPO, dan pengaruh sebesar 

45,6 persen disebabkan oleh variabel-variabel lain. Hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, dan NIM 

secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pada 

Bank Pembangunan Daerah ialah diterima. 

2) LDR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

efisiensi dan memiliki kontribusi sebesar 33,64 persen terhadap perubahan 

BOPO. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa LDR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pada Bank 

Pembangunan Daerah ialah ditolak. 

3) IPR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi 

dan memiliki kontribusi sebesar 5,76 persen terhadap perubahan BOPO. 

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa IPR secara parsial memiliki 
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pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pada Bank Pembangunan 

Daerah ialah diterima. 

4) NPL secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

efisiensi dan memiliki kontribusi sebesar 4 persen terhadap perubahan 

BOPO. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa NPL secara parsial 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pada Bank 

Pembangunan Daerah ialah ditolak. 

5) APB secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

efisiensi dan memiliki kontribusi sebesar 5,29 persen terhadap perubahan 

BOPO. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa APB secara parsial 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pada Bank 

Pembangunan Daerah ialah ditolak. 

6) IRR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi 

dan memiliki kontribusi sebesar 22,09 persen terhadap perubahan BOPO. 

Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa IRR secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap efisiensi pada Bank Pembangunan Daerah 

ialah diterima. 

7) PDN secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi 

dan memiliki kontribusi sebesar 15,21 persen terhadap perubahan BOPO. 

Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa PDN secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap efisiensi pada Bank Pembangunan Daerah 

ialah diterima. 
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8) FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

efisiensi dan memiliki kontribusi sebesar 14,44 persen terhadap perubahan 

BOPO. Hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pada Bank 

Pembangunan Daerah ialah diterima. 

9) NIM secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi 

dan memiliki kontribusi sebesar 33,64 persen terhadap perubahan BOPO. 

Hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa NIM secara parsial 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi pada Bank 

Pembangunan Daerah ialah diterima. 

10) Diantara delapan variabel bebas yakni LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 

FBIR, dan NIM . Variabel bebas yang memiliki kontribusi paling dominan 

terhadap perubahan pada BOPO ialah NIM yaitu sebesar 33,64 persen. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini, sebagai berikut : 

1) Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas selama lima tahun yakni 

periode triwulan I tahun 2012 hingga periode triwulan IV tahun 2016. 

2) Jumlah variabel yang diteliti, pengukuran yang dilakukan meliputi rasio 

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

sensitivitas (IRR dan PDN), rasio efisiensi ( FBIR), dan rasio profitabilitas 

(NIM). 
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3) Subjek penelitian hanya terbatas pada Bank Pembangunan Daerah. Bank 

Pembangunan Daerah yang menjadi sampel penelitian ini yakni Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah 

Riau dan Kepulauan Riau, dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Barat. 

5.3 Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih memiliki 

kekurangan. Berikut merupakan beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu : 

1) Bagi pihak Bank Pembangunan Daerah 

a. Kepada bank sampel yang memiliki rata-rata NIM terendah yakni BPD 

Kalimantan timur, diharapkan pada tahun berikutnya mampu mengelola 

aktiva produktif guna memperoleh pendapatan bunga bersih. 

b. Kepada bank sampel yang memiliki rata-rata IPR terendah yakni BPD 

Sumatera Barat, diharapkan pada tahun berikutnya mampu meningkatkan 

pengelolaan surat berharga, sehingga mampu meningkatkan pendapatan 

operasional yang maksimal. 

c. Kepada bank sampel yang memiliki rata-rata FBIR terendah yakni BPD 

Kalimantan Timur, diharapkan pada tahun berikutnya mampu 

meningkatkan pendapatan operasional non-bunga guna memperoleh 

pendapatan yang lebih maksimal. 

d. Kepada bank sampel yang memiliki rata-rata BOPO tertinggi, yakni BPD 

Sumatera Barat, diharapkan pada tahun berikutnya mampu meningkatkan 
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efisiensi operasionalnya, dalam hal penurunan atau penekanan pada biaya 

operasional, serta mampu meningkatkan pendapatan operasional secara 

maksimal. 

e. Kepada seluruh bank sampel yang memiliki rata-rata IRR yang berada 

pada kondisi baik yakni dibawah 100 persen, dimana situasi suku bunga 

sedang mengalami penurunan, diharapkan dapat mempertahankan kondisi 

tersebut pada tahun berikutnya. 

f. Kepada seluruh bank sampel yang memiliki rata-rata PDN yang berada 

pada kondisi baik yakni diatas nol persen, dimana situasi nilai tukar sedang 

mengalami peningkatan, diharapkan dapat mempertahankan kondisi 

tersebut pada tahun berikutnya. 

2) Bagi peneliti selanjutnya 

a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan pengunaan 

variabel bebas pada penelitian, yakni Loan to Asset Ratio (LAR) dan 

Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD). 

b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel 

penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik.  
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