
 

 

BAB  V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Penyaluran Kredit dan Non Performing Loan terhadap Profitabilitas pada 

perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, maka 

dapat disimpulkan bahwa :  

1. Persamaan regresi linear berganda yaitu: Y= -412,231 + 62,431 X1 + 18,027 X2 

– 0,155 X3. Nilai ini menyatakan jika variabel independen dianggap 0, maka 

nilai Profitabilitas (ROA) sebesar -412,231. Variabel Dana Pihak Ketiga 

memiliki nilai koefisien regresi yaitu 62,431. Nilai koefisien yang positif ini 

menunjukan bahwa setiap kenaikan Pertumbuhan Penjualan 1% maka nilai  

Profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 62,431 dan sebaliknya. 

Variabel Penyaluran Kredit memiliki nilai koefisien regresi yaitu 18,027. Nilai 

koefisien bernilai positif menunjukan bahwa setiap kenaikan Penyaluran Kredit  

1% maka nilai Profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 18,027. 

Variabel Non Performing Loan  memiliki nilai koefisien -0,155. Nilai koefisien 

tersebut bernilai negatif, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan Debt to  

Equity Ratio (DER) 1% akan menurunkan Profitabilitas (ROA) sebesar -0,155.   
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2. Berdasarkan tabel uji t dapat dilihat bahwa t-hitung untuk variabel Dana Pihak 

Ketiga sebesar 5,502 > t-tabel sebesar 2,02439 sedangkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. sehingga Ho1 diterima dan Ha1 ditolak yang berarti Dana  

Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Variabel Penyaluran 

Kredit memiliki nilai t-hitung sebesar 4,039 > t-tabel sebesar 2,02439 

sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka berdasarkan hasil 

tersebut Ho2 diterima dan Ha2 ditolak yang berarti Penyaluran Kredit 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dan variabel Non Performing Loan  

memiliki nilai t-hitung sebesar -1,702 > t-tabel 2,02439 sedangkan nilai 

signifikansi sebesar 0,098 < 0,05. artinya Ho3 ditolak dan Ha3 diterima yang 

berarti Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA).  

3. Dari hasil pengujian uji F untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2 , dan X3  

secara simultan atau bersama – sama terhadap Y, dapat dilihat bahwa F-hitung 

sebesar 23,992 > F-tabel sebesar 2,85 sehingga Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, 

dan keputusan menerima Ho4 artinya adalah terdapat pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Portofolio Kredit, dan Non Performing Loan terhadap Profitabilitas  

(ROA). Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < α = 0,05 artinya pengaruh 

ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya signifikan.    

4. Nilai pengaruh variabel independen yang telah ditunjukan berdasarkan hasil 

nilai adjusted R2 sebesar 0,645 yang artinya persentase Dana Pihak Ketiga,  

Penyaluran Kredit dan Non Performing Loan pada perusahaan subsektor perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebesar 64,5%.  
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Sehingga sisanya sebesar 35,5%  adalah dipengaruhi oleh variabel lain.   

5.2 Saran  

     Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan sub 

sektor perbankan, maka peneliti memberikan saran bahwa:  

1. Untuk meningkatkan Profitabilitas (ROA) perusahaan, peneliti menyarankan 

pihak manajemen perusahaan perlu memperhatikan faktor Dana Pihak Ketiga, 

Penyaluran Kredit dan Non Performing Loan dalam menetapkan kebijakan 

mengenai pemberian kredit kepada masyarakat, perhitungan risiko dalam 

keputusan kredit, dan perolehan sumber pendanaan internal maupun eksternal 

perusahaan. Disamping itu perlu juga memperhatikan faktor lainnya seperti 

tingkat suku bunga, kondisi perekonomian, tingkat inflasi, situasi politik serta 

faktor lainnya, sehingga pencapaian Profitabilitas yang optimal dapat terwujud.   

2. Bagi investor, peneliti menyarankan agar dapat mempertimbangkan faktor – 

faktor diatas sebelum melakukan investasi atau menyalurkan pinjaman, 

disamping itu dalam memberikan dana hendaknya mempertimbangkan dan 

melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam meminimalkan risiko 

kredit sebagai aktifitas utama perbankan, hal ini untuk menghindari terjadinya 

risiko kredit macet yang akan mengurangi perolehan laba perusahaan.  

  

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya :  

a. Diharapkan objek penelitian bukan hanya pada sampel perusahaan sub sektor 

perbankan pada penelitian ini saja, tetapi juga pada seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar sampelnya semakin 
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besar dan disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih 

panjang sehingga hasil yang diperoleh nantinya lebih mewakili dan dapat 

digeneralisasi.  

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu; Dana Pihak 

Ketiga, Penyaluran Kredit dan Non Performing Loan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap Profitabilitas (ROA). Peneliti selanjutnya bisa 

menggunakan variabel – variabel lain yang mempengaruhi Profitabilitas 

(ROA) perusahaan, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan seperti 

beban operasional, beban pajak, suku bunga, inflasi, dan lain-lain.  

c. Peneliti selanjutnya bisa membuat penelitian berdasarkan faktor yang 

mempengaruhi variabel Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit atau Non 

Performing Loan, contohnya peneliti dapat membagi jenis penyaluran kredit 

atau penggolongan kualitas kredit yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan.  
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