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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai 

karakteristik bank terhadap profitabilitas bank. Variabel independen berupa kredit 

bermasalah, loan loss provision, deposits, tingkat inflasi, ukuran bank, capital 

ratio, suku bunga kredit dan loans pada perushaan bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kredit bermasalah tidak berhubungan signifikan dengan tingkat 

pengembalian aset, sedangkan berhubungan signifikan positif terhadap 

tingkat pengembalian modal dan margin laba bersih.  

2. Loan loss provision tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat 

pengembalian aset, tetapi berhubungan negatif terhadap tingkat 

pengembalian modal dan margin laba bersih. 

3. Tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal, sebaliknya 

berhubungan signifikan positif terhadap margin laba bersih. 

4. Deposits tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat pengembalian 

aset, tetapi berhubungan negatif terhadap tingkat pengembalian modal 

dan margin laba bersih. 
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5. Suku bunga kredit memiliki hubungan signifikan negative terhadap 

tingkat pengembalian aset, sedangkan tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap tingkat pengembalian modal dan margin laba bersih. 

6. Ukuran bank tidak memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat 

pengembalian aset, tingkat pengembalian modal, maupun margin laba 

bersih. 

7. Capital ratio tidak memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat 

pengembalian aset, sedangkan memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap tingkat pengembalian modal dan margin laba bersih. 

8. Loans tidak memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat 

pengembalian aset, tetapi memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

tingkat pengembalian modal dan margin laba bersih. 

 Kesimpulan diatas juga diringkaskan pada tabel berikut: 

Tabel 5.1 

Ringkasan Hasil Uji 

Variabel Tingkat 
Pengembalian Aset 

Tingkat Pengembalian 
Modal 

Margin Laba Bersih 

Kredit Bermasalah Tidak Signifikan Signifikan Positif Signifikan Positif 

Loan Loss Provision Tidak Signifikan Signifikan Negatif Signifikan Negatif 

Tingkat Inflasi Tidak Signifikan Tidak Signifikan Signifikan Positif 

Deposits Tidak Signifikan Signifikan Negatif Signifikan Negatif 

Suku Bunga Kredit Signifikan Negatif Tidak Signifikan Tidak Signifikan 

Ukuran Bank Tidak Signifikan Tidak Signifikan Tidak Signifikan 

Capital Ratio Tidak Signifikan Signifikan Positif Signifikan Positif 

Loans Tidak Signifikan Signifikan Positif Signifikan Positif 

Sumber: Data diolah, 2019 
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5.2 Keterbatasan 

 Dalam melakukan penelitian ini tentunya terdapat beberapa keterbatasan 

yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya sehingga 

dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Adanya perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap di BEI pada kurun waktu tahun 2013-2017. 

2. Kurangnya penelitian terdahulu yang meneliti mengenai hubungan suku 

bunga kredit terhadap profitabilitas. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya, antara 

lain: 

1. Melakukan penelitian terhadap perusahaan bank di negara lain, sehingga 

dapat digunakan untuk dibandingkan dengan perusahaan bank di 

Indonesia.  

2. Memperluas cakupan variabel independen yang digunakan, sehingga dapat 

menemukan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan bank. 
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