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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.      Simpulan 

Berdasarkankhasilkpenelitiankdankpengujiankhipotesiskmelalui analisis regresi data 

panel,kmakakdidapatkanksuatukkesimpulanksebagaikberikut: 

a. Hasilkpengujiankvariabel Inflasi yang diukur dengan Rata-rata IHK 

menunjukkankhasilkyangkmenyatakankbahwakInflasi berpengaruh positif 

terhadapkpenyalurankkredit padakperusahaankperbankan yang terdaftar di 

BursakEfekkIndonesia periode 2016-2018. Dengankdemikian maka 

hipotesis penelitian terbukti. 

b. Hasil pengujiankvariabelkBIkratekyangkdiukur dengan Rata-rata BI rate, 

menunjukkankhasilkyangkmenyatakan bahwa BI rate berpengaruh positif 

terhadap penyalurankkreditkpadakperusahaankperbankan yang terdaftar di 

Bursa EfekkIndonesiakperiode 2016-2018. Dengan demikian, hipotesis 

penelitiankterbukti.  

c. HasilkpengujiankvariabelkInflasikyang diukur dengankRata-rata IHK, 

menunjukkankhasilkyangkmenyatakankbahwakInflasi berpengaruh negatif 

terhadapkprofitabilitaskpadakperusahaankperbankan yangkterdaftar di Bursa 

EfekkIndonesiakperiodek2016-2018. Dengan demikian maka,khipotesis 

penelitian terbukti. 

d. Hasil”pengujiankvariabelkBIkratekyangkdiukur dengan Rata-rata BI rate 

menunjukkankhasilkyangkmenyatakan bahwa BI rate berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitaskpadakperusahaankperbankan yang terdaftar di Bursa 

EfekkIndonesia”periodek2016-2018. Dengan demikian, hipotesis penelitian 

terbukti. 

e. HasilkpengujiankvariabelkKredit yang diukur dengan logaritma natural 

Kreditkmenunjukkankhasilkyang menyatakan bahwa Penyaluran Kredit  

berpengaruhkpositifkterhadapkprofitabilitaskpada perusahaan perbankan 

yang terdaftarkdikBursakEfek Indonesia periode 2016-2018. Dengan 

demikiankmaka,khipotesiskpenelitian terbukti. 
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5.2.   KeterbatasankPenelitian 

Dalam penelitian inikmemilikikbeberapakkelemahankyang mungkin dapat 

menimbulkankgangguankterhadapkhasilkpenelitian, yaitu sebagai berikut:  

a. Keterbatasanksampelksepertikperusahaankyangkmengalami defisit laba, 

sehinggaktidakksemuakbank dapat dijadikan sempel danktidak bisa 

menggambarkan semua hasil temuan untuk perusahaan perbankan lainnya. 

b. Penelitian inikhanyakmengujikprofitabilitaskbank dalam 3 tahun periode 

penelitiankyaitu 2016-2018. 

c. Terdapat keterbatasan variabelkdimanakpenelitian ini hanya menggunakan 

dua variabel independen yaitukinflasikdan BI rate, yang tidak sepenuhnya 

menggambarkankprofitabilitaskbank. 

d. Objekkpenelitiankterbatas hanya pada bankkumum konvensional yang 

terdaftarkdikBursakEfekkIndonesia, dimana masih banyak sektor lainnya 

yangkterdapatkdikBursakEfekkIndonesia. 

5.3.kkkSaran 

Berdasarkankhasilkdankanalisakyangkdilakukankserta manfaat dari penelitian 

ini,kmakaksarankyang dapatkdiberikanksebagaikberikut: 

1) kAspekkTeoritis 

Diharapkankuntukkpenelitiankselanjutnya,kdapatkmengeksplorasi variabel 

lainkyangkdiduga berpengaruh terhadap Profitabilitaskselain variabel-

variabel yangkditelitikagarkmemperolehkhasil yang lebih bervariatif. Bagi 

peneliti selanjutnya, disarankankpula untuk menambah populasi 

perusahaankyangkakan dijadikan sampel penelitian, tidak 

hanyakperusahaan-perusahaankyang masuk dalam bank umum, melainkan 

bankklainksepertikBankkPerkreditan Rakyat atau Bank Syari’ah, serta 

periodekpengamatankyangklebihkpanjang yang mungkin akan memberikan 

hasil yang lebih baik dalam memprediksi profitabilitas. 

 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



60 

 

 
 

2)  AspekkPraktis 

a. Bagikperusahaan 

Hasilkpenelitiankinikdapatkdigunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilankkeputusankmaupun kebijakan perusahaan yang 

berkaitankdengankprofitabilitaskyangktercermin dari kredit, inflasi, 

dankBIkrate.kAgar dapat lebihkmemaksimalkankjumlah profitabilitas 

yangkdiinginkan. 

b. Bagikinvestor  

Hasil penelitiankinikdapatkdigunakanksebagai pertimbangan investor 

dalamkmelakukankinvestasi, dengan mempertimbangkan faktor 

makrokekonomiksepertikinflasi dan BI rateksebelum melakukan 

investasi. 
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