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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inflasi, suku 

bunga, dan produk domestik bruto (PDB) terhadap profitabilitas perbankan 

yang diukur menggunakan return on assets (ROA) perbankan yang terdaftar 

di indeks LQ 45 periode 2009-2014. Berdasarkan pada analisis hasil 

penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh inflasi, suku bunga, dan Produk Domestik 

Bruto (PDB) terhadap Return on Assets (ROA) perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di LQ 45 Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2014. 

2. Tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap Return on Assets (ROA) 

perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2014. 

3. Tidak terdapat suku bunga terhadap Return on Assets (ROA) 

perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2014. 

4. Tidak terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap 

Return on Assets (ROA) perusahaan sektor perbankan yang terdaftar 

di LQ 45 Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014. 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa tidak tedapat pengaruh 

inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto (PDB) terhadap return on 
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assets (ROA) perbankan. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor eksternal. 

Hal ini dimungkinkan disebabkan karena pada perusahaan-perusahaan yang 

diteliti faktor internal seperti kinerja dan kreativitas manajemen bank lebih 

berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) perusahaan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini disebabkan karena terdapatnya batas penelitian pada 

perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada LQ 45 serta penelitian 

dilakukan hanya pada tahun 2009 hingga 2014. Penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan j yang terdaftar di bursa Efek Indonesia sebagai objek 

penelitian.  

 

5.3 Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa peneliti terdahulu yang 

menyatakan bahwa inflasi, suku bunga, dan PDB tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Seiring dengan kesamaan temuan penelitian ini dengan 

pendahulunya maka model faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ROA 

perbankan masih cukup konsisten untuk dapat direplikasi sebagai objek 

penelitian. Penambahan perbankan yang tidak diluar LQ 45 juga dapat 

dilakukan karena penelitian ini hanya mencakup penelitian perbankan yang 

terdaftar dalam LQ 45 saja. Disamping itu dapat ditambahkan juga variabel-

variabel ekonomi makro lain di luar penelitian ini yang ada kemungkinan 
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kuat berpengaruh terhadap ROA perusahaan terutama perbankan seperti 

nilai tukar. 

 

5.4 Saran 

1. Bagi investor 

Bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya pada 

perusahaan terutama perbankan yang terdaftar di LQ 45, para 

investor tidak perlu khawatir dengan masalah makroekonomi yang 

terjadi di Indonesia, karena sesuai dengan hasil penelitian bahwa 

faktor makroekonomi terutama inflasi, suku bunga dan produk 

domestik bruto tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas dari 

perbankan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut 

dengan menambah variabel makroekonomi lain sebagai variabel 

bebas, seperti nilai tukar rupiah, harga emas, harga minyak dunia  

dan dapat juga menambahkan variabel terikatnya menggunakan 

return on equity (ROE).  


