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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasilanalisa data mengenaihubungannon 

performing loans dengan profitabilitas pada bank umum swasta nasional, 

dapatditarik beberapa kesimpulanyaitu: 

1. Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara kredit bermasalah dengan 

profitabilitas adalah negatif. Apabila non performing loans meningkat maka 

profitabilitas akan menurun sedangkan apabila non performing loans rendah 

makaprofit yang akan diterima tinggi. 

2. Dari hasil pengujian keberartian koefisien korelasi dengan uji t didapatkan 

hasil bahwa hubungan non performing loans dengan profitabilitas adalah 

signifikan sehingga koefisien tersebut memiliki keberartian dan dapat berlaku 

pada sampel yang diambil.  

3. Dari perhitungan koefisien determinasi didapat bahwa profitabilitas 

dipengaruhi non performing loans adalah sedang. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara non performing loan (NPL) dengan 

profitabilitas (ROE). 
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B. Implikasi 

Dari hasil penelitian,  secara keseluruhan non performing loans berpengaruh 

rendah terhadap keberhasilan bank memperoleh laba. Akan tetapi apabila bank 

tidak dapat mengatasi dan selalu memiliki non performing loans setiap saat 

tentunya bank harus memiliki cadangan dana lebih untuk penghapusannya juga. 

Pengelola perbankan sangat perlu berhati –hati dalam menyetujui pengajuan 

kredit dari nasabah. Segala aspek perlu diketahui dari nasabah agar dikemudian 

hari tidak terjadi ketidaksanggupan nasabah dalam membayar pokok maupun 

bunga dari pinjamaan yang berakibat terjadinya non performing loans yang dapat 

mengurangi profitabilitas bank itu sendiri. 

Untuk mengatasi non performing loans dapat diselesaikan antara lain 

dengan cara: 

5. Reschedulling yaitu dengan penjadwalan ulang waktu pembayaran dan 

perubahan besarnya angsuran kredit. 

6. Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat 

kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku 

bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya.   

7. Restructuring adalah penataan ulang dengan perubahan syarat kredit yang 

menyangkut : penambahan dana bank, konversi sebagian atau seluruh 

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian atau 

seluruh kredit menjadi penyertaan bank. 

8. Liquidation adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam 

rangka pelunasan utang. 
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C. Saran 

Dari hasil penelitian dapat diketahui kalau non performing loans mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, sehingga saran-saran penulis 

adalah : 

1. Bagi perbankan yang mempunyai NPL di bawah 5 % wajib menjaga 

prosentase NPL tersebut. Sedangkan perbankan yang mempunyai NPL lebih 

dari 5 % wajib mengurangi prosentae NPL nya demi mengkuti peraturan 

Bank Indonesia. 

2. Pentingnya profit untuk keberlangsungan usaha perbankan dan tentunya 

pengukuran kesehatan perbankan. Salah satu solusinya dengan lebih 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya.  

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian yang 

akan dibuat seperti ROE, CAR, LDR. 

 

 

 

 

 

 

 


