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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran pendapatan bunga pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2010 sampai 2015 cenderung 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh 

kredit yang dikategorikan lancar. 

2. Gambaran profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang 

terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2015 cenderung mengalami penurunan 

dan rata-rata masih di bawah standar minimal yang ditetapkan. Penurunan 

ini salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya dana (cost of fund) yang 

mengikis laba bank tersebut. 

3. Terdapat pengaruh positif pendapatan bunga terhadap profitabilitas Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 

sebesar 81,5%, sedangkan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga tersebut didapat dari selisih 

bunga simpanan dan bunga pinjaman (spread based).  

 

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian, berikut merupakan saran dari penulis sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi: 

1. Untuk lebih meningkatkan lagi pendapatan bunga, bank sebaiknya 

menyalurkan kredit yang lebih besar, karena kredit merupakan usaha 

pokok bagi perbankan. Dengan jumlah kredit yang besar tentu bank akan 

memperoleh pendapatan bunga yang lebih besar pula. Tetapi dalam hal 



85 

 

 

Ridha Heryanti Nuraini, 2017 
PENGARUH PENDAPATAN BUNGA TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SWASTA 
NASIONAL DEVISA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2015 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penyaluran kredit ini, pihak bank harus tetap memperhatikan resiko yang 

mungkin terjadi yaitu menghindari terjadinya kredit macet.  

2. Untuk meningkatkan profitabilitas, bank sebaiknya dapat mengatur biaya 

dana (cost of fund) sehingga laba yang diperoleh lebih besar. 

3. Bank sebaiknya menjaga pendapatan bunga tetap tinggi dan meningkatkan 

profitabilitas sehingga tingkat kesehatan bank terjaga. 

4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap perbandingan 

proporsi fee based income dengan interest income pada objek yang sama 

yaitu Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di BEI. Peneliti 

selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan menggunakan rasio 

profitabilitas yang lain, tidak hanya menggunakan Return On Asset saja 

tetapi menggunakan rasio NIM, ROE, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 


