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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko kredit 

terhadap profitabilitas BPR. Variabel independen dalam penelitian yaitu capital 

adequacy ratio, non performing loan, bank size, liquidity, inefficiency, dan inflasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capital adequacy ratio memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. Hal ini menunjukkan bank yang memiliki kecukupan 

modal yang tinggi dan dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat 

maka bank akan berfokus pada peningkatan aset perusahaan. Bank akan 

menurunkan suku bunga kredit dan menaikkan suku bunga deposito 

sehingga dapat menurunkan profitabilitas. 

2. Non performing loan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini dikarenakan bank dalam memberikan fasilitas 

kredit kepada masyarakat akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 

kualitas kredit sehingga NPL tidak berhubungan dengan profitabilitas. 

3. Bank size memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perbankan yang lebih 

besar cenderung akan menaikkan suku bunga simpanan agar dana yang 

terhimpun dari masyarakat dapat dalam jumlah banyak sehingga hal ini 

menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh perbankan juga 

meningkat seiring dengan pembayaran bunga simpanan. 

4. Liquidity memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal 

ini menunjukkan bahwa bank dalam melakukan penyaluran kredit yang 

disalurkan secara efektif dan memiliki kualitas kredit yang baik akan 

memberikan kontribusi pendapatan bunga yang besar. Banyaknya dana 

deposan yang disalurkan dalam bentuk kredit mengindikasikan LDR 

semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. 

5. Inefficiency memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

Hal ini dikarenakan laba atau pendapatan yang diperoleh oleh bank 
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disebabkan dari tingkat efisiensi bank dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya. Tingginya rasio BOPO mengindikasikan bahwa bank 

tidak melakukan kegiatan operasi secara efisien sehingga menyebabkan 

profitabilitas bank menurun. Demikian pula sebaliknya, bank yang 

melakukan kegiatan operasi dengan efisien atau rasio BOPO rendah 

maka profitabilitas bank meningkat. 

6. Inflasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan kenaikan pendapatan debitur memudahkan debitur dalam 

membayar kewajibannya sehingga besarnya pendapatan bank sama 

dengan meningkatnya biaya operasional bank yang disebabkan oleh 

inflasi sehingga profitabilitas bank tidak mengalami perubahan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dimana 

sangat mengandalkan laporan keuangan tahunan yang diterbitkan. 

Beberapa Bank Perkreditan Rakyat di Kepulauan Riau yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

tahunan secara lengkap selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018. 

2. Kurangnya penelitian terdahulu yang meneliti tentang inflasi terhadap 

profitabilitas BPR. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Berikut terdapat beberapa rekomendasi kepada penelitian selanjutnya, 

antara lain: 

1. Pengembangan penelitian terhadap profitabilitas perbankan dapat 

dilakukan dengan penambahan variabel selain variabel yang diteliti pada 

penelitian ini sehingga dapat mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang 

dapat mempengaruh profitabilitas. 

2. Penelitian berikutnya dapat melakukan pengembangan penelitian dengan 

mengubah model penelitian dan menambah jumlah sampel yang 
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digunakan untuk seluruh Bank Perkreditan Rakyat Indonesia yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 
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