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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, 

Loan Growth dan Efficiency terhadap Kinerja Bank Konvensional di 

Indonesia. Hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Diversifikasi Pendapatan yang menggunakan proxy NNII 

terhadap Kinerja Bank yang menggunakan proxy Return On Assets ROA, 

Return On Equity ROE dan Net Interest Margin NIM. 

a. NNII tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

b. NNII tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

c. NNII tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin 

(NIM) 

2. Pengaruh Loan Growth yang menggunakan prox GROWTH terhadap 

Kinerja Bank yang menggunakan proxy Return On Assets (ROA), Return 

On Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM). 

a. GROWTH tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA). 

b. GROWTH tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE). 

c. GROWTH tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin 

(NIM). 

3. Pengaruh Efficiency yang menggunakan proxy BOPO terhadap Kinerja 

Bank yang menggunakan proxy Return On Equity (ROA), Return On 

Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM) 

a. BOPO  berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROA) 

b. BOPO berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

c. BOPO berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin 

(NIM). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut 

: 

1. Bagi Perusahaan  

1.1 Saran bagi perusahaan sebaiknya perusahaan dapat dilihat dari segi 

prospek diversifikasi pendapatan bahwasannya pendapatan diluar 

bunga yang dihasilkan sangat kecil dikarenakan bank yang dijadikan 

sebagai sampel adalah kategori bank perolehan dari bunga umumnya 

kecil. Sehingga bank harus melakukan variasi produk baru contohnya 

membangun jaringan penyediaan system Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), Mobile Banking, Internet Banking dan bekerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan atau pihak lain seperti startup. 

1.2 Kemudian sebaiknya pihak perbankan memperhatikan rasio 

kecukupan modal sehingga bank dapat mengurangi resiko sekaligus 

membuat perencanaann terhadap pengembangan diversifikasi produk-

produk diluar produk yang menghasilkan pendapatan bunga. 

1.3 Serta bank-bank yang digunakan memiliki sumber pendapatan yang 

kecil dikarenakan pemberian kredit yang minimsehingga diharapkan 

bank-bank tersebut dapat menyalurkan kredit kepada pihak-pihak 

lainnya seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

 

2.  Bagi Akademis dan Peneliti Lain 

Saran bagi penelitian selanjutnya sebaiknya diharapkan untuk menambah 

variabel kecukupan modal, likuiditas dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

yang dapat menjadi faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kesehatan 

perusahaan seperti kinerja bank. Selanjutnya disarankan juga untuk 

menambah periode pengamatan dan juga menambah jumlah sampel yang 

digunakan.  
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3. Bagi Investor  

Sebelum melakukan investasi pada bank konvensional di Indonesia 

alangkah baiknya mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja 

yang dapat mempengaruhi nilai Return On Equity (ROE) yang tinggi untuk 

kesehatan perusahaan. Oleh karena itu, disarankan kepada investor untuk 

berinvestasi pada bank yang memiliki nilai Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM) yang baik. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan melihat kinerja perbankan 

di Indonesia. 

 


