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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari pembuatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang 

dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah dan bank komersial Data dari 

hasil uji ini diperoleh untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel 

data yang digunakan adalah bank syariah dan bank komersial yang terdapat di 

Indonesia dan terdaftar di BEI, BI dan OJK. Penelitian ini memiliki variabel 

independen yaitu profitabilitas yang merupakan pengukuran untuk mengetahui 

kemampuan suatu bank untuk memperoleh profitabilitas dalam satu periode. 

Salah satu manfaat profitabilitas adalah mencerminkan suatu perusahaan apakah 

perusahaan tersebut memiliki laba sesuai dengan budget yang ditentukan. rasio 

yang digunakan yaitu untuk menghilangkan perbedaan sampel dan menunjukkan 

aspek positif, sebagai variabel berikut yang sering digunakan sebagai pengukuran 

untuk profitabilitas. Rasio yang digunakan yaitu ROA  yang bertujuan untuk 

menghitung nilai profitabilitas sebagai persentase dari total aset. Rasio ini 

merupakan rasio dari pajak bersih yang dibagi dengan total kekayaan dan 

menunjukkan kemampuannya bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan 

pendapatan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel independen yaitu NIM (Net 

Interest Margin) memiliki pengaruh yang positif signifikan pada profitabilitas 

Bank Syariah dan Bank Komersial, Terbukti dengan penelitian yang dikalukan 

oleh Faizan (2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji yang dilakukan 

pada variabel independen yaitu NPF memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 
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profitabilitas bank dikarenakan jika NPF tinggi menandakan masalah pembiayaan 

tinggi sehingga membuat kualitas bank menjadi kurang baik selain dan digunakan 

untuk mengukur apakah aset di bank tersebut baik atau tidak telah terbukti dengan 

penelitian Rottake dan Julia (2009). Variabel independen yaitu Deposito 

disimpulkan signifikan positif terhadap profitabilitas bank, dikarenakan deposito 

merupakan simpanan dana nasabah yang dapat dikelola bank dan dijadikan 

sebagai dana yang disalurkan mebali kenasabah, penelitian ini dilakukan oleh 

Delis, Staikouras, dan Tsoumas (2019). 

Adapun variabel dalam penelitian yang berpengaruh signifikan terhadap 

ROA antara lain variabel Loan, NIM, Deposito dan variabel yang lainnya tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Variabel yang berpengaruh 

dinilai dari Adjusted R Squared adalah 0.5816 atau 58,16 % dan sisanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor lain atau variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2   keterbatsan yaitu antara lain yaitu: 

1. Penelitian ini memiliki sedikit variabel yang digunakan sebagai objek 

penelitian dan beberapa dari data tidak ditulis secara jelas mengenai 

varibel yang dicari sehingga membuat penulis kesulitan dalam 

menemukan hasil data yang diinginkan. 

2. Jumlah perusahaan pada penelitian banyak yang belum memenuhi kriteria 

penelitian. 
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5.3 Rekomendasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang bersifat membangun, 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dapat digunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Memperbanyak sampel yang akan dipakai untuk menguji data dan 

memperbanyak tahun pengujian perusahaan. 

2. Sumber data yang digunakan dirasa masih sulit untuk dicari karena hanya 

terdapat dilaporan keuangan yang dibuka melalui website dari bank 

tersebut. 

3. Menambahkan variabel lain yang berada diluar penelitian dan berkaitan 

dengan variabel yang diteliti tetapi sudah memalui penelitian terdahulu.  
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