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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dana 

pihak ketiga, penyaluran kredit dan biaya operasional pendapatan operasional 

(BOPO) terhadap laba bersih maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba bersih pada bank 

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2020. Dimana 

jika dana pihak ketiga meningkat maka laba bersih akan meningkat. 

Begitupun sebaliknya semakin rendah dana pihak ketiga maka laba bersih 

yang dihasilkan akan semakin menurun. 

2. Penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap laba bersih pada bank 

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2020. Dimana 

jika penyaluran kredit meningkat maka laba bersih akan meningkat. 

Begitupun sebaliknya semakin rendah penyaluran kredit maka laba bersih 

yang dihasilkan akan semakin menurun. 

3. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif 

terhadap laba bersih pada bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2020. Dimana jika bopo meningkat maka laba 

bersih akan menurun. Begitupun sebaliknya semakin rendah bopo maka 

laba bersih yang dihasilkan akan semakin meningkat.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 

telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut:  

5.2.1 Saran Praktis 

1. Bagi perusahaan, dalam menilai tingkat dana pihak ketiga hendaknya bank 

memperhatikan nilai dari giro, tabungan dan deposito dengan melakukan 

promosi yang lebih menarik secara langsung maupun melalui media social, 

memberikan pelayanan yang baik dan benar, memberikan hadiah-hadiah 

agar masyarakat terdorong untuk menabung pada bank tersebut. 

2. Bagi perusahaan, dalam menilai tingkat penyaluran kredit hendaknya bank 

dapat menjaga kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan 

memberikan tingkat suku bunga yang rendah dan tetap memperhatikan 

setiap pemberian kredit agar tidak terjadi kredit bermasalah atau macet yang 

mengakibatkan laba yang dihasilkan bank menurun. 

3. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasi yang efisien, sebaiknya bank memiliki strategi agar nilai 

rasio BOPO tetap stabil dan tidak melebihi standar dengan meningkatkan 

dana pihak ketiga dan mengolah asset yang ada untuk menghasilkan 

pendapatan yang bisa menutupi biaya operasional bank tersebut. 

4. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan nilai laba bersih hendaknya bank 

memperhatikan pendapatan melalui jumlah dana pihak ketiga yang 

dihimpun dan menyalurkan dalam bentuk kredit agar menghasilkan tingkat 
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suku bunga. Selain itu, agar memperhatikan pengeluaran yang tidak perlu 

khususnya non operasional dan memotong biaya sumber daya manusia 

lewat pemotongan bonus. 

5.2.2 Saran Akademis 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharakan dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai 

sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan 

disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta kontribusi dalam pengembangan 

penelitian khususnya mengenai dana pihak ketiga, penyaluran kredit, biaya 

operasional pendapatan operasional dan laba bersih serta sebagai masukan 

dan tambahan referensi bagi para pembaca khusunya dalam ilmu akuntansi 

keuangan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

metode yang sama namun dengan unit analisis, sampel dan variabel yang 

berbeda, tidak hanya menggunakan variabel dana pihak ketiga, penyaluran 

kredit, dan BOPO tetapi juga dapat digunakan variabel fundamental lainnya 

agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dalam 

mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap laba bersih. 

 


