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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan antara NIM dan BOPO 

terhadap Rentabilitas Perbankan. Dari data penelitian yang dilakukan diperoleh 

hasil bahwa : 

1. NIM (Net Interest Margin) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Rentabilitas Perbankan.  Hal ini menunjukkan bahwa NIM yang 

dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebagai perolehan laba bagi perusahaan.  

Dan hal ini akan mempengaruhi proposi Rentabilitas Perbankan (ROA) 

yang dimiliki perusahaan. 

2. BOPO mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Rentabilitas 

Perbankan.  Hal ini menunjukkan semakin tinggi BOPO maka akan 

menurunkan Rentabilitas Perbankan (ROA). Hal ini dikarenakan, semakin 

besarnya BOPO di suatu perusahaan berdampak pada efisiensi operasional 

perusahaan. Dan sebaliknya semakin rendah BOPO pada perusahaan maka 

akan meningkatkan Rentabilitas Perbankan (ROA) pada perusahaan 

perbankan. 

3. NIM (Net Interest Margin) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional) secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap 
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Rentabilitas Perbankan.  Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas Perbankan. 

 

B. Implikasi 

Setelah dilakukannya penelitian mengenai hubungan NIM dan BOPO 

dengan Rentabiitas Perbankan (ROA) pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014, diketahui bahwa implikasinya adalah : 

1. Pada penelitian ini NIM dinyatakan signifikan mempengaruhi Rentabilitas 

Perbankan (ROA), maka NIM dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

mengukur kinerja perusahaan dengan memperhitungkan besarnya 

pendapatan bunga bersih terhadap banyaknya aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi nilai NIM maka semakin tinggi pula 

Rentabilitas Perbankan (ROA) yang diperoleh. 

2. Hubungan BOPO negatif signifikan terhadap Rentabilitas Perbankan 

(ROA), maka BOPO dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan 

Rentabilitas Perbankan (ROA) dengan memperhitungkan besarnya biaya 

operasional terhadap banyaknya pendapatan operasional yang diperoleh 

perusahaan. Semakin rendah nilai BOPO maka semakin tinggi nilai 

Rentabilitas Perbankan (ROA) yang diperoleh. 

 

C. Saran 

Setelah menyimpulkan dan  membuat implikasi dari penelitian yang dilakukan, 

maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan sebagai berikut: 
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1) Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang 

dapat membantu manajemen dalam memberikan keputusan tentang rasio 

keuangan yang akan digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan. 

2) Bagi peneliti yang akan datang  

Penelitian yang akan datang hendaknya memperbanyak variabel rasio 

keuangan seperti Rasio Permodalan yaitu Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Non Performing Loan (NPL); Rasio Likuiditas yaitu Cash Ratio dan Loan 

to Deposit Rasio (LDR). 

3) Bagi investor 

Investor diharapkan memahami perkembangan perusahaan sebelum 

melakukan suatu investasi yaitu dengan cara mempelajari laporan keuangan 

dan rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan. 


