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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh Cost of Funds (COF) dan Penyaluran 

Kredit terhadap Return on Assets (ROA), yaitu sebagai berikut : 

1. Perkembangan Cost of Funds pada PT. Bank bjb,Tbk. periode 2009-2013 

pada setiap triwulanya berfluktuatif cenderung naik. Perkembangan          

Cost of Funds  tertinggi pada triwulan I tahun 2012 sebesar 101,71%, 

sedangkan perkembangan Cost of Funds terendah terjadi pada triwulan IV 

tahun 2011 sebesar -16,29%. Rata-rata perkembangan Cost of Funds           

PT. Bank bjb, Tbk. pada periode 2009-2013 yaitu sebesar 2,17%.  

2. Perkembangan penyaluran kredit pada PT. Bank bjb,Tbk. periode  2009-2013 

pada setiap triwulanya berfluktuatif cenderung naik. Perkembangan 

Penyaluran Kredit  tertinggi terjadi pada triwulan II tahun 2012 sebesar 

12,28% sedangkan Penyaluran Kredit terendah terjadi pada triwulan I tahun 

2010 yaitu sebesar 2,69%. Rata-rata perkembangan penyaluran kredit             

PT. Bank bjb, Tbk. Pada periode 2009-2013 yaitu sebesar 5,35%. 

3.  Perkembangan Return on Assets (ROA) pada PT.Bank bjb,Tbk. periode 

2009-2013 pada setiap triwulanya berfluktuatif cenderung turun. 

Perkembangan Return on Assets (ROA) tertinggi terjadi pada triwulan II 

tahun 2010 sebesar  24,01%, sedangkan Return on Assets (ROA) terendah 

terjadi pada triwulan IV tahun 2010 yaitu sebesar -16,22% Rata-rata Return 
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on Assets (ROA) PT.Bank bjb, Tbk. Pada periode 2009-2013 yaitu sebesar        

-1,75%.  

4. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial Cost of Funds (COF)  

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return on Assets (ROA). 

Penyaluran kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Assets 

(ROA), sedangkan secara simultan Cost of Funds (COF) dan penyaluran 

kredit berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA). 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengaruh Cost of Funds (COF) dan 

penyaluran kredit terhadap Return on Assets (ROA) pada PT. Bank bjb,Tbk 

periode 2009-2013 maka penulis memberikan beberapa saran yaitu : 

1. PT.Bank bjb,Tbk agar selalu memperhatikan Cost of Funds (COF) karena 

apabila biaya yang dikeluarkan oleh bank tinggi maka Return on Assets 

(ROA) yang diperoleh PT.Bank bjb,Tbk akan menurun. 

2. Sebaiknya PT.Bank bjb,Tbk dalam melakukan penyaluran kredit dapat lebih 

memperhatikan risiko yang timbul seperti NPL atau kredit bermasalah 

dengan lebih mengedepankan perinsif kehati-hatian.  

3. Sebaiknya PT.Bank bjb,Tbk harus selalu memelihara Return on Assets 

(ROA), karena aset bank memunyai peranan yang sangat penting apabila 

tidak dipelihara dengan baik akan menyebabkan terjadinya suatu kepailitan 

atau menurunya  pendapatan yang diperoleh bank. 

4. Faktor lain yang berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) sebesar   

36,3%. Oleh sebab itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 
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penelitian lebih lanjut tentang faktor lain yang berpengaruh terhadap Return 

on Assets (ROA) 

 

 

 


