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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

       Setelah melakukan pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel LDR 

(Loan to Deposit Ratio), NPL (Non Performing Loan), CAR (Capital 

Adequacy Ratio) dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) 

terhadap NIM (Net Interest Margin) pada Bank Konvensional periode 2009-

2013, maka dihasilkan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap NIM pada bank konvensional, ini berarti perubahan nilai LDR 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan tehadap perubahan nilai NIM. 

2. Secara parsial variabel NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

NIM bank konvensional, ini berarti jika nilai NPL mengalami penurunan, 

maka akan meningkatkan nilai NIM pada bank tersebut. 

3. Secara pasrsial variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

terhadap NIM bank konvensional, ini berarti jika nilai CAR semakin besar 

maka nilai NIM akan besar juga. 

4. Secara parsial variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

terhadap NIM bank konvensional, ini berarti jika nilai BOPO mengalami 

penurunan, maka akan meningkatkan nilai NIM pada bank tersebut. 

5. Secara simultan variabel LDR, NPL, CAR dan BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap NIM bank konvensional. 
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B. Saran  

      Peneliti telah menghasilkan kesimpulan sehingga peneliti dapat 

memberikan saran kepada investor, perusahaan dan penelitian selanjutnya:  

1. Disarankan kepada investor untuk berinvestasi di bank dengan melihat 

nilai CAR yang tinggi agar jika ada risiko kredit dan peningkatan hutang 

yang timbul, bank tetap bisa memberikan return kepada nasabah tanpa 

harus menurunkan keuntungan/laba. 

2. Disarankan kepada bank untuk memperhatikan nilai NPL dan BOPO, 

karena variabel tersebut masing-masing berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai NIM. Bank harus lebih disiplin dalam melakukan 

peninjauan kredit kepada peminjam sehingga kolektabilitas kredit dapat 

terjaga dan kredit bermasalah dapat diturunkan sehingga profitabilitas 

bank akan lebih baik. Pergerakan BOPO juga harus menjadi perhatian 

khusus agar bank selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa 

menghasilkan laba maksimal sehingga profitabilitas yang dicapai akan 

meningkat. 

3. Dalam penelitian selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian yang 

sejenis hendaknya menambah penggunaan sampel dan penambahan 

periode tahun pengamatan. Selain itu diharapkan mencoba menganalisis 

menggunakan faktor-faktor eksternal perusahaan seperti tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga,serta variabel-variabel lainnya yang mungkin diduga 

dapat mempengaruhi NIM pada bank konvensional di Indonesia. 


