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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh KAP, 

NPL dan CAR Terhadap ROA Pada Bank Umum Yang Listing Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2018-2020, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 

Pada Bank Umum Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 

Dimana setiap kenaikan kualitas aktiva produktif maka akan menurunkan 

return on asset. Begitupun sebaliknya semakin rendah kualitas aktiva produktif 

maka return on asset yang dihasilkan akan semakin naik. Fluktuatif perubahan 

nilai kualitas aktiva produktif terjadi karena tingginya tingkat APYD yang 

dikeluarkan. 

2. Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Pada 

Bank Umum Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 

Dimana setiap kenaikan non-performing loan maka akan menurunkan return 

on asset. Begitupun sebaliknya semakin rendah non-performing loan maka 

return on asset yang dihasilkan semakin naik. Fluktuatif perubahan non 

performing laon terjadi karena melambatnya ekonomi mikro yang 

mengharuskan adanya restrukturisasi kredit. 

3. Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Pada 

Bank Umum Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 

Dimana setiap kenaikan capital adequacy ratio maka akan naik return on asset. 
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Begitupun sebaliknya semakin rendah capital adequacy ratio maka return on 

asset yang dihasilkan semakin turun. Fluktuatif perubahan capital adequacy 

ratio terjadi karena terjadinya penurunan laba bersih dan penambahan biaya 

dana atau cost of fund. 

5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh 

kualitas aktiva produktif, non performing loan, dan kecukupan modal terhadap 

return on asset, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Perusahaan Perbankan 

Agar return on asset mengalami peningkatan maka bank hendaknya melakukan 

upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan pengendalian dalam 

peningkatan laba, seperti melancarkan promosi produk perkreditan dan produk 

jasa layanan, mencari target konsumen yang berbeda, dan meningkatkan 

kualitas produk bank dan volume bisnis. Dengan menjual lebih dari satu 

macam produk bank kepada satu nasabah maka pendapatan akan lebih 

meningkat. Meningkatkan pendapatan bank dengan melancarkan produk bank 

juga akan memepererat hubungan bank dengan nasabah.  

2. Bagi Investor 

Agar investor dalam berinvestasi memperoleh keuntungan maka kinerja 

perusahaan harus diperhatikan seperti laba bersih, kecukupan modal, dan harga 

saham perusahaan. 
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5.2.2 Saran Akademis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu 

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 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan 

dengan memperluas periode sampel dan data penelitian agar dapat diketahui 

hasilnya sama atau berbeda. Dan disarankan menggunakan variable lain selain 

variable kualitas aktiva produktif, non performing loan, dan capital adequacy 

ratio yang mempengaruhi return on asset. Karena dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa ada beberapa persen dari variable lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini yang juga mempengaruhi return on asset. 

 


