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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 

Profitabilitas Perbankan yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA). Dari 

hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ha1 ditolak yang berarti bahwa Non Performing Loan (NPL) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang 

diproksikan dengan Return On Assets (ROA). Nilai t NPL sebesar -1,788 

dan nilai signifikansi sebesar 0,079 atau lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Randy (2014), 

Amanda (2014), Wibisono (2013), dan Pratiwi, dkk. (2016) yang 

menunjukan bahwa NPL memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. 

2. Ha2 diterima yang berarti bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang 

diproksikan dengan Return On Assets (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t 

CAR sebesar 2,072 dan nilai signifikansi sebesar 0,043 atau lebih kecil dari 

0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aldi, 

dkk. (2015) dan Irmawati, dkk. (2014) yang menunjukan bahwa CAR 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.  
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3. Ha3 diterima yang berarti bahwa Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas 

Perbankan yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA). Hal ini 

terbukti dari nilai t BOPO sebesar -7,964 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013), Zulfikar (2014) yang 

menunjukan bahwa BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. 

4. Ha4 diterima yang berarti bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan yang diproksikan 

dengan Return On Assets (ROA). Hal ini terbukti dari nilai t DPK sebesar -

3,847 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irianti (2013) dan 

Indrawati (2013) yang menunjukan bahwa DPK memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Periode dalam penelitian ini tiga tahun yaitu tahun 2013-2015, sehingga hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk periode waktu yang lebih panjang. 

2. Adjusted R square pada penelitian ini adalah 70%, yang berarti sebesar 70% 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti 

pada penelitian ini. Sedangkan 30% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.  
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5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan serta keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran yang 

dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan Profitabilitas 

Perbankan adalah: 

1. Memperpanjang periode penelitian. Hasil penelitian dengan periode 

penelitian yang lebih panjang sampai 5 tahun. 

2. Menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

perbankan seperti ukuran perusahaan, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan 

jumlah penyaluran kredit. 
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