
 

 

BAB V 

 

PENUTUP 

1.1.Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab iv di 

atas, maka peneliti  dapat menarik kesimpulan serta menjawab rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1) Rasio Non Performing Loan tidak berpengaruh signifikan terhadap loan to 

deposite ratio. Hal ini berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis sebelumnya, 

bahwa nilai Sig. 0,275 > 0,05.  

2) Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Loan to deposite ratio. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

bahwa nilai Sig. 0,377 > 0,05, sehingga H0 diterima dan H2 ditolak. 

3) Rasio Loan to Deposite Ratio berpengaruh signifikan terhadap Laba. 

Karena dalam tahap pengujian hipotesis di temukan bahwa nilai Sig. 0,049 > 0,05. 

Sehingga H0 ditolak dan H3 diterima 

4) Rasio Non Performing Loan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai Sig. 0,220 

> 0,05, sehingga H0 diterima dan H4 ditolak. 

5) Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional  berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai 

Sig. 0,000 > 0,05, sehingga H1 ditolak dan H5 diterima 

6) Rasio Non Performing Loan berpengaruh secara langsung terhadap 

Pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai keofisien jalur 

pengaruh secara langsung (-0,180) > nilai keofisien jalur pengaruh secara tidak 



 

 

langsung (-0,070). Sehingga H6 ditolak. 

7) Rasio Beban Operasional Pendapatan operasional berpengaruh secara 

langsung terhadap Pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai 

keofisien jalur pengaruh secara langsung (-0,588) > nilai keofisien jalur pengaruh 

secara tidak langsung (-0,056). Sehingga H7 ditolak. 

1.2.Saran 

1) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel rasio 

keuangan bank yang lain yang belum dimasukkan sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi pertumbuhan laba dan menambah range tahun penelitian 

supaya tetap up to date. (Quick Ratio, Gross Profit Margin (GPM), Pertumbuhan 

kredit, Deposit Risk Ratio (DRR), dan Interest Rate Risk (IRR). 

2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian 

tidak hanya Bank Konvensional saja, akan tetapi peneliti dapat memasukan Bank 

Syariah. Penambahan yang disarankan seperti Bank Syariah Indonesia 


