
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pambahasan pada bab sebelumnya, untuk menjawab 

permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh variabel Net Interest Margin (X1), 

Non Performing Loan (X2), dan Loan To Deposit Ratio (X3) terhadap Return On Assets (Y), 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Perkembangan dari keempat variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1.1 Net Interest Margin PT. Bank Negara Indonesia pada periode 2007 – 2013 

mengalami fluktuatif cenderung datar. NIM tertinggi tercatat terjadi pada tahun 

2008 triwulan IV yaitu sebesar 6,26%, NIM terendah terjadi pada tahun 2007 

triwulan I yaitu sebesar 3,78%, rata-rata tiap triwulannya sebesar 5,78%, standar 

deviasi rata-rata pertriwulannya adalah sebesar 0,58%. 

1.2 Perkembangan Non Performing Loan PT. Bank Negara Indonesia pada periode 

2007 – 2013 mengalami fluktuatif cenderung turun.NPL tertinggi tercatat terjadi 

pada tahun 2007 triwulan I yaitu sebesar 5,47%, NPL terendah terjadi pada tahun 

2011 triwulan IV yaitu sebesar 0,51%, rata-rata tiap triwulannya sebesar 1,61%, 

standar deviasi rata-rata pertriwulannya adalah sebesar 1,49%. 

1.3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio PT. Bank Negara Indonesia pada periode 

2007 – 2013 mengalami fluktuatif cenderung naik. LDR tertinggi tercatat terjadi 

pada tahun 2013 triwulan IV yaitu sebesar 85,30%, LDR terendah  terjadi pada 



 

 

tahun 2007 triwulan I yaitu sebesar 48,66%, rata-rata tiap triwulannya sebesar 

71,26%, standar deviasi rata-rata pertriwulannya adalah sebesar 8,54%. 

1.4 Perkembangan  Return On Assets PT. Bank Negara Indonesia pada periode 2007 

– 2013 mengalami fluktuatif cenderung naik. ROA tertinggi tercatat terjadi pada 

tahun 2013 triwulan II yaitu sebesar 3,39%, ROA terendah terjadi pada tahun 

2008 triwulan I yaitu sebesar 0,5%, rata-rata tiap triwulannya sebesar 2,23%, 

standar deviasi rata-rata pertriwulannya adalah sebesar 0,87%. 

2. Berdasarkan pengujian secara parsial, diperoleh hasil bahwa Net Interest Margin 

mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Return On Assets, Non 

Performing Loan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap Return On Assets, 

Loan to Deposit Ratio mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Return 

On Assets pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. periode 2007 – 2013. 

3. Berdasarkan pengujian secara simultan Net Interest margin, Non Performing Loan, 

dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets pada 

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. periode 2007 – 2013. Nilai R-square yang 

di dapat adalah sebesar 0,615 atau 61,5%. Dengan demikian Net Interest margin, Non 

Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio memberikan pengaruh secara simultan 

terhadap Return On Assets sebesar 61,5%. Sedangkan sisanya 38,5% merupakan 

pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil 

penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang 



 

 

telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut: 

1. Rata-rata nilai NIM pada setiap triwulannya adalah sebesar 5.8%, nilai tersebut 

masih berada dibawah standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 

6% , jadi sebaiknya Bank BNI segera menaikan nilai rata-rata dari rasio NIM 

dengan cara menaikan perndapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit 

dan memperkecil beban bunga. 

2. Rata-rata nilai NPL pada setiap triwulannya adalah sebesar 1.6%, nilai tersebut 

berada di bawah standar maksimal NPL yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

yaitu sebesar 5%, jadi sebaiknya Bank BNI agar lebih mempertahankan nilai 

tersebut agar kondisi dari Bank BNI sendiri tetap dalam kategori sehat. 

3. Rata-rata nilai LDR pada setiap triwulannya adalah sebesar 71.3%, nilai tersebut 

berada di bawah standar LDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu berada 

antara 78%-100%. Jadi sebaiknya Bank BNI memperbaiki nilai dari LDR tersebut 

agar berada pada batas yang sudah di tentukan oleh Bank Indonesia 

4. Rata-rata nilai ROA pada setiap triwulannya adalah sebesar 2.2%, nilai tersebut 

berada diatas standar ROA yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 

1.5%. Jadi sebaiknya Bank BNI agar lebih mempertahankan nilai tersebut. 

 


