
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Faktor 

yang mempengaruhi terdiri dari CAR, ukuran perusahaan, risiko kredit, 

Herfindahl-Hirschman Index, biaya operasional atas pendapatan operasional, 

kebebasan moneter, kebebasan fiskal, NPL, LDR, dan belanja negara. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa terdapat 5 dari 10 variabel dalam penelitian yang 

mempengaruhi profitabilitas bank dengan ukuran ROA secara signifikan,  

diantaranya adalah variabel dari belanja negara, CAR, risiko kredit, ukuran 

perusahaan, dan Herfidahl-Hirschman Index.  

Dari penelitian tersebut terdapat beberapa variabel dari internal bank 

seperti LDR (Loans to Deposit Ratio) dan NPL (Non-performing Loans) yang 

merupakan salah satu bagian utama dari aktivitas perbankan, namun dalam 

penelitian tidak menunjukkan signifikansi terhadap ROA, karena dari total 

simpanan dana dan total kredit yang diberikan tidak menentukan profitabilitas 

dengan ukuran kuantitas, namun kualitas dalam pengelolaan yang menentukan 

profitabilitas bank. Termasuk saat terjadinya kredit macet atau tingginya nilai 

NPL, kualitas dari kemampuan dalam manajemen internal yang menentukan 

faktor tersebut. Keputusan pihak menajemen untuk mengatasi kredit macet sangat 

mempengaruhi kelangsungan kinerja suatu bank.  
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5.2. Keterbatasan dan Rekomendasi 

5.2.1 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, di 

antaranya: 

1. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, 

yaitu sampel perusahaan Indonesia yang memenuhi kriteria hanya 35 

bank, tidak banyak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Keterbatasan penelitian yang meneliti faktor dari variabel yang bersifat 

ekonomi makro terhadapa profitabilitas bank. Kekurangan dari jurnal 

atau artikel pendukung dalam penelitian tersebut. 

 

5.2.2 Rekomendasi 

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk 

penelitian selanjutnya yang mana diharapkan dapat: 

1. Mengembangkan penelitian yang melakukan perbandingan antar negara 

yang tidak hanya menggunakan sampel dari BEI namun dari bursa efek 

negara lain, sehingga dapat dijadikan acuan bagi perekonomian dalam 

negeri. 

2. Meningkatkan jumlah penelitian yang lebih mengarah pada sifat 

eksternal dari perusahaan yang ada dan memiliki dampak dari ekonomi 

makro dan mikro seperti kebebasan investasi, property rights, kebebasan 

atas korupsi, dan inflasi (Sufian & Habibullah, 2014). 
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