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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasannya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perkembangan Non Performing Asset (NPA) pada PT Bank Negara 

Indonesia periode 2008 sampai dengan 2012 mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. Jumlah Non Performing Asset (NPA) tertinggi terjadi pada 

tahun 2009 triwulan ke III dengan jumlah 5,07% sedangkan terendah 

terjadi pada tahun  2012 triwulan ke IV dengan jumlah 2,11% dan rata-rata 

Non Performing Asset adalah sebesar 3,17%. 

2. Perkembangan Net Interest Margin (NIM) pada PT Bank Negara 

Indonesia periode 2008 sampai dengan 2012 mengalami fluktuasi. Jumlah 

Net Interest Margin (NIM) tertinggi terjadi pada tahun 2008 triwulan ke 

IV dengan jumlah 6,26% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2011 

triwulan I dengan jumlah 5,70% dan rata-rata Net Interest Margin adalah 

sebesar 5,97%. 

3. Setelah dilakukan analisis diperoleh persamaan dari hasil perhitungan 

analisis regresi linear sederhana yaitu Y = 562,809 + 0,107X, kemudian 

hasil perhitungan korelasi pearson diperoleh nilai r sebesar 0,568% yang 

berarti adanya hubungan yang cukup kuat dan berkorelasi positif antara 

kedua variabel. Sedangkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

nilai sebesar 32,3% yang berarti perubahan Net Interest Margin (NIM) 
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dipengaruhi oleh Non Performing Asset (NPA) sebesar 32,3% dan hasil 

perngujian hipotesis menunjukkan bahwa Non Performing Asset (NPA) 

berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM). 

5.2  Saran 

Berdasarkan keimpulan dari penelitian ini, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Negara Indonesia, pihak bank 

tetap menjaga Non Performing Asset tetap rendah dan melakukan 

pengendalian dalam pengalokasian aktiva produktif terutama mengenai 

masalah kredit, penempatan dana pada bank lain, surat-surat berharga dan 

penyertaan modal. 

2. Dalam menjaga Net Interest Margin (NIM) tetap tinggi, bank harus 

menjaga kualitas asetnya dengan baik karena kualitas asset yang 

bermasalah akan menyebabkan pendapatan bank berkurang. 

3. Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Non Performing Asset 

(NPA) terhadap Net Interest Margin (NIM) pada PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk” dapat dilihat bahwa penelitian yang telah 

dilakukan hanya terdiri dari dua variabel, yaitu Non Performing Asset 

(NPA) dan Net Interest Margin (NIM), maka untuk penelitian lainnya 

disarankan untuk menambah variabel penelitian. 

 


