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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menggunakan uji t, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (X1) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Assets (Y), maka dapat 

disimpulkan bahwa perubahan nilai Capital Adequacy Ratio memberikan 

kontribusi terhadap Return on Assets pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-

2016. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Net Interest Margin (X2) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Return on Assets (Y), maka dapat 

disimpulkan bahwa perubahan nilai Net Interest Margin memberikan 

kontribusi terhadap Return on Assets pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-

2016. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Loan to Deposit Ratio (X3) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Assets (Y), maka dapat 

disimpulkan bahwa perubahan nilai Loan to Deposit Ratio memberikan 

kontribusi terhadap Return on Assets pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-

2016. 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (X4) berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Assets 

(Y), maka dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional memberikan kontribusi terhadap Return on Assets 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2016. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka rekomendasi yang dapat 

diberikan sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Manajemen 

a. Pihak manajemen harus dapat menjaga tingkat kecukupan modal untuk 

menunjang aktiva yang dapat menghasilkan risiko. Karena Capital 

Adequacy Ratio yang terlalu tinggi akan menurunkan nilai Return on 

Assets. 

b. Pihak manajemen seharusnya meningkatkan Net Interest Margin karena 

akan menaikkan nilai Return on Assets. 

c. Pihak manajemen sebaiknya mengoptimalkan perputaran piutang secara 

efektif dengan diimbangi kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya kepada deposan yang ingin menarik dananya dari bank. 

Memperhatikan keseimbangan antara kegiatan dalam penyaluran dananya 

kepada masyarakat dengan kegiatan penghimpunan dananya. 

d. Pihak manajemen diharapkan dapat mengefisiensikan biaya operasional 

dengan menghemat pengeluaran dan harus lebih meningkatkan penjualan 
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sehingga dapat memperoleh keuntungan yang meningkat dari tahun ke 

tahun. Dengan pengendalian biaya operasional yang tepat maka dapat 

menekan biaya operasional bank sehingga dapat meningkatkan Return on 

Assets. 

e. Pihak manajemen diharapkan mampu menjaga kestabilan kesehatan bank 

agar fungsi intermediasi bank dapat terpenuhi sesuai dengan target yang 

diharapkan dan kinerja yang dicapai akan selalu meningkat.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Tidak hanya berfokus pada faktor internal bank, namun disarankan untuk 

dapat memasukkan faktor-faktor eksternal bank seperti inflasi, pengaruh 

kurs, dan suku bunga.  

b. Sebaiknya menggunakan objek penelitian yang lebih luas seperti bank 

seluruh Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan agar hasil yang 

didapat lebih baik dan akurat. 

 

 

 


