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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 

telah dikemukakan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis 

mengenai pengaruh FDR terhadap ROA, menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel FDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel ROA yang ditunjukkan 

dengan besarnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,022 , sedangkan koefisien regresinya 0,039 , 

sehingga hipotesis 1 diterima. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis 

mengenai pengaruh GCG terhadap ROA, menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel GCG berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap variabel ROA yang 

ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,492 , sedangkan koefisien regresi 

sebesar - 0,212 , sehingga hipotesis 2 ditolak. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis 

mengenai pengaruh NOM terhadap ROA, menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel NOM berpengaruh positif 
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signifikan terhadap variabel ROA yang ditunjukkan 

dengan besarnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,000 , sedangkan koefisien regresinya 0,630, 

sehingga hipotesis 3 diterima. 

4. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis 

mengenai pengaruh CAR terhadap ROA, menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel CAR berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap variabel ROA yang 

ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,565 , sedangkan koefisien 

regresinya 0,015 , sehingga hipotesis 4 diterima. 

5. Dari hasil perhitungan didapat nilai F hitung sebesar 

169,645 dengan P value 0,000. Hal ini berarti nilai P 

value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 

variabel FDR, GCG, NOM, dan CAR secara bersama - 

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. 

6. Dari hasil nilai R Square sebesar 0,960 , menunjukkan 

bahwa 96% ROA dipengaruhi oleh variabel independen 

FDR, GCG, NOM, dan CAR , sedangkan 4% sisanya 

dipengaruhi oleh sebab - sebab lain di luar model. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, di susun sejumlah saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen Bank perlu memperhatikan besarnya 

FDR, karena FDR merupakan variabel yang konsisten 

dalam mempengaruhi laba, yang artinya Bank perlu 

menjaga likuiditas bank. 

2. Bagi manajemen Bank perlu memperhatikan besarnya 

NOM, karena NOM juga merupakan variabel yang 

dominan dalam mempengaruhi laba, yang artinya Bank 

perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aktiva 

produktifnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel 

independen seperti variabel NPF dan BOPO serta 

menambah periode waktu. Keterbatasan penelitian ini 

adalah hanya menggunakan data sekunder yang 

dipublikasikan oleh Bank setiap tahun serta kurangnya 

variabel dan periode waktu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


