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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu :  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rasio Non Performing 

Loan (NPL) terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini ditemukan 

pada nilai koefisien regresi sebesar 0,025 dan nilai signifikansi sebesar 

0,037. 

2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rasio Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA). Hal 

ini ditemukan pada nilai koefisien regresi sebesar -0,060 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,001. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rasio Loan To Deposit 

Ratio terhadap Return On Assets (ROA) Hal ini ditemukan pada nilai 

koefisien regresi sebesar 0,008 dan nilai signifikansi sebesar 0,015.  

4. Terdapat pengaruh negatif signifikan antara rasio BOPO terhadap 

Return On Assets (ROA) Hal ini ditemukan pada nilai koefisien 

regresi sebesar -0,062 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.  

B. Keterbatasan Penelitian  

1. Sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini hanya 1 

perbankan yaitu Bank Muammalat. 
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2. Periode pengamatan yang digunakan didalam penelitian ini relatif 

lama dan kurang rinci yakni 10 tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 

tahun 2018.  

C. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Bank, untuk memperhatikan rasio keuangan diantaranya CAR, 

NPL, CAR dan BOPO agar pengambilan keputusan manajemen bisa 

lebih baik sehingga menyebabkan tingkat Profitabilitas (ROA) 

menjadi lebih tinggi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih 

bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap ROA dan dapat memperpanjang periode 

pengamatan dan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

tentang pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan 

menggunakan rasio-rasio lain selain rasio yang dipakai pada penelitian 

ini. 

3. BOPO perlu diperhatikan secara khusus oleh para pengambil 

kebijakan. Hal itu karena jika BOPO semakin meningkat berarti biaya 

operasi semakin besar, sehingga pada akhirnya Return On Assets bank 

menurun. Oleh karena itu manajemen bank pelu mengambil langkah 
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untuk menekan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan 

operasional. 


