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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan Bank berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja perusahaan dengan  proksi ROA. Hasil tersebut berlaku untuk 

sektor bank BUMN dan bank Swasta.  

2. Variabel Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap ROA. Hasil persamaan regresi terlihat bahwa 

koefisien untuk variabel ini bernilai positif, sehingga dapat diartikan 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel LDR terhadap ROA 

adalah positif karena semakin tinggi dana yang disalurkan maka ROA 

akan meningkat. Namun dalam penelitian ini LDR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, hal ini terjadi karena nilai LDR yang rendah 

tertutupi oleh nilai ROE yang tinggi pada Bank Swasta Nasional. 

Management tetap harus menjaga keseimbangan antara kredit yang 

disalurkan oleh pihak bank sehingga dapat terjadi fungsi intermediasi 

yang baik. Disisi lain, bank bisa saja mengalami akumulasi dana 

(overlikuid) dan disisi lain bank juga mengalami kesulitan dalam 

menyalurkan dana sehingga hal ini tidak meningkatkan ROA.   
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3. Variabel Net Interest Margin berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA untuk sektor bank Swasta. Tetapi tidak berpengaruh 

signifikan untuk sektor bank BUMN. 

4. Variabel Return on Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA baik untuk sektor bank BUMN maupun bank Swasta. 

Dari hasil diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara bank 

BUMN dan bank Swasta sama-sama memiliki ukuran rasio yang sama 

untuk menganalisis kinerja perusahaan. Tetapi apabila dilihat dari hasil 

analisisnya, terlihat jelas bahwa ROA dari bank BUMN lebih besar 

daripada bank Swasta. Hal itu menunjukkan bahwa bank BUMN untuk 

sekarang ini lebih baik dalam mengelola aktiva produksinya dan selain itu 

bank BUMN jauh lebih kecil risiko kegagalannya dibanding bank Swasta, 

sehingga kinerja bank BUMN lebih baik dibanding bank Swasta. 

5.2.Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 

penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil 

penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:  

5.2.1. Bagi Pihak Perbankan :  

1. Pihak manajemen bank harus lebih memantau dari waktu ke waktu serta 

mengambil tindakan yang diperlukan guna mengantisipasi keadaan likuiditas 

dan menjaga keseimbangan keuangan pada bank.  
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2. Pihak manajemen bank harus lebih baik lagi, tetap harus menjaga 

keseimbangan antara kredit yang disalurkan oleh pihak bank sehingga 

dapat terjadi fungsi intermediasi yang baik agar tidak terjadi overliquid.  

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya :  

 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap Return 

On Assets (ROA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


