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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Simpulan 

Berdasarkan penjabaran di bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Hasil analisa Net Interest Margin (NIM) dengan Return on Assets 

(ROA) sebelum dan sesudah KBMI 4 periode 2019 – 2021 terdapat 

korelasi positif pada bank BRI, bank Mandiri, dan bank BNI yang dapat 

diartikan bahwa hasil analisa diterima. Namun, pada bank BCA tahun 

2021 tidak terjadinya korelasi yang positif disebabkan oleh menurunnya 

aset produktif dan yield portofolio kredit, efek – efek dan penempatan 

jangka pendek pada Bank Indonesia dan bank – bank lain. Sehingga, 

dapat dikatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) bank BCA tidak 

berkorelasi positif terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan bank 

BRI, bank Mandiri, dan bank BNI memiliki korelasi yang positif. 

2. Hasil analisa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

dengan Return on Assets (ROA) sebelum dan sesudah KBMI 4 periode 

2019 – 2021 terdapat korelasi negatif pada bank BRI, bank BCA, bank 

Mandiri, dan bank BNI yang dapat diartikan bahwa hasil analisa dapat 

diterima. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki hubungan yang cukup 

signifikan dengan Return on Assets (ROA).  

IV.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan penyusunan tugas akhir penulis, maka penulis 

dapat memberikan saran, sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca diharapkan laporan tugas akhir ini dapat dijadikan 

sebagai pengetahuan dan bahan referensi tentang rasio keuangan yang 

hanya merujuk pada Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional 
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2. Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return on Asset (ROA ) yang 

diperoleh bank tergolong dalam KBMI 4. 

3. Bagi pihak perbankan diharapkan pembahasan hasil analisis data penulis 

dapat dijadikan sebagai masukan karena terdapat beberapa fenomena 

yang menyebabkan perubahan nilai laba bank dengan tujuan mampu 

mengevaluasi dalam mengambil keputusan operasional perbankan di 

masa mendatang.  

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan laporan tugas akhir ini dapat 

berkontribusi untuk penelitian di masa mendatang dengan pembahasan 

rasio secara detail perihal kondisi perbankan. 
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