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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

1. Biaya modal akan muncul dari sumber pendanaan perusahaan, baik dari 

modal sendiri maupun dari modal asing (hutang), dari 19 bank umum 

swasta nasional devisa yang terdaftar di bursa efek, terlihat memiliki 

gambaran biaya modal yang fluktuatif, dan rata-rata biaya modal dari 

tahun 2011-2014 sebesar 4.07%, dan bank yang memiliki biaya modal 

paling tinggi adalah bank mega dengan proporsi biaya modal sebesar 

6.81%.  

2. Gambaran profitabilitas yang di proksikan oleh Return On assets (ROA) 

pada bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di bursa efek tahun 

2011-2014 memiliki rata-rata 1.20%, berdasarkan rata-rata tersebut, secara 

umum nilai ROA bank umum swasta nasional memiliki nilai ROA yang 

berada di bawah standar yang telah di tetapkan oleh bank Indonesia yakni 

sebesar 1.5%.  

3. Biaya modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum 

swasta nasional devisa yang terdaftar dibursa efek tahun 2011-2014.  

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud 

mengajukan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan 

sebelumnya,  

1. Bagi pihak bank 

a. Pihak bank sebaiknya harus mencapai posisi biaya modal yang paling 

minimal, Karena hal tersebut akan memaksimalkan nilai perusahaan.  
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b. Dalam mengambil keputusana pendanaan, manajemen bank harus 

mampu mengkombinasikan struktur modal yang optimal, sehingga 

dapat meminimumkan biaya modal  

c. Pihak manajemen diharapkan mampu untuk memilih alternatif 

investasi yang tingkat pengembaliannya diatas biaya modal yang 

dikeluarkan.  

d. Pihak bank harus dapat meningkatkan kembali perolehan 

profitabilitasnya, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  

2. Bagi peneliti  

a. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pengaruh biaya 

modal terhadap profitabilitas agar memperbesar cakupan objek dan 

periode penelelitian agar penelitian yang dihasilkan lebih baik dan 

akurat.  

b. Melakukan penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat profitabilitas, mengingat pengaruh biaya modal 

terhadap profitabilitas yang diperoleh sangat kecil.  


