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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari 

yaitu sebagai berikut: 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

(ROA) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018. Artinya ketika Loan to Deposit Ratio naik 

Kinerja Keuangan juga naik. 

2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan (ROA) pada perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Artinya ketika Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional naik Kinerja Keuangan turun. 

3. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

(ROA) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018. Artinya ketika Non Performing Loan naik 

Kinerja Keuangan turun. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

mencoba memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan 

diantaranya sebagai berikut: 
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5.2.1 Saran Praktis 

 

1. Bagi Perusahaan 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan bagi perusahaan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Agar kinerja keuangan (ROA) dan loan to deposit ratio  meningkat pihak 

bank harus lebih giat dalam memasarkan program kredit agar bisa 

menarik nasabah untuk melakukan kredit agar debitur bertambah dan 

dana yang disalurkan selalu meningkat.  

b. Agar kinerja keuangan (ROA) meningkat biaya operasional dan 

pendapatan operasional pihak bank harus menekankan lagi atau 

memperkecil biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya. 

Dengan cara meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan 

meminimalisir tingginya beban operasional yang dikeluarkan dan 

meningkatkan pendapatan operasional sehingga dapat meningkatkan laba 

pada perusahaan. 

c. Agar kinerja keuangan (ROA) meningkat dan menurunnya non 

performing loan pihak bank harus analisis kredit terlebih dahulu kepada 

calon debitur sesuai prosedur pemberian kredit, jaminan pemberian kredit 

dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur 

untuk melunasi kewajibannya sesuai yang telah di perjanjiakan dan 

dilakukan pengawasan secara terus-menerus, sehingga dapat berjalan 

dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi. 
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2. Bagi Investor 

 Adapun saran yang dapat peneliti berikan bagi investor antara lain 

sebagai berikut: 

a. Bagi investor dapat menjadikan Loan to Deposit Ratio, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional dan Non Performing Loan menjadi 

komponen dalam pengambilan investasi khususnya dalam Perusahaan 

Perbankan. Dapat memberikan pertimbangan dalam menilai kinerja 

perusahaan untuk melihat Kinerja Keuangan (terutama dalam LDR). 

sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam 

menanamkan modalnya pada perusahaan. 

5.2.2 Saran Akademik 

1. Bagi Perkembangan Ilmu 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat 

dijadikan masukan bagi perkembangan ilmu yaitu sebagai berikut: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang teori akuntansi keuangan, sebagai sumber informasi dan sebagai 

sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat 

dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan 

dengan memperluas periode sampel, dan data penelitian agar dapat 

diketahui apakah hasilnya akan sama atau tidak. Dan juga disarankan 
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menggunakan variable lain selain variabel loan to deposit ratio, biaya 

operasional pendapatan operasional dan non performing loan sebagai 

variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan. Karena dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa ada beberapa persen lagi dari variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini yang juga mempengaruhi kinerja keuangan
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