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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada Bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Nilai Non Profit Loan (NPL) pada perusahaan PT. Dana Mandiri Sejahtera 

Cabang Prungkuda meskipun tidap memiliki nilai rata-rata NPL yang cukup 

tinggi setiap bulannya, tetapi cukup mempengaruhi. nilai rata-rata NPL 

sebesar 0.683% yang dimiliki perusahaan yang menunjukan besarnya resiko 

kredit di perusahaan ini masih terbilang kecil, yang berarti jika dilihat dari 

besarnya resiko kredit ini PT. Dana Mandiri Sejahtera masih bisa dikatakan 

sehat dalam usahanya dibidang penyaluran dana. 

2) Nilai Return On Asset (ROA) yang dimiliki oleh PT. Dana Mandiri Sejahtera 

Cabang Parungkuda bisa dikatakan cukup besar, dengan demikian kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil nilai ROA tersebut adalah perusahaan cukup 

berhasil dalam memperoleh laba dari pengembalian atau imbalan dari set yang 

dikuasainya (reasonable return) 

3) dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio nilai Non Profit Loan 

(NPL) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio nilai Return On 

Asset (ROA) dengan arah hubungan yang negatif atau tidak searah, yang 
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berarti meningkatnya nilai Non Profit Loan  (NPL) akan diikuti oleh 

menurunnya nilai Return On Asset (ROA) 

 

5.2. Saran 

Berdasar pada hasil penelitian dan keimpulan yang telah dikemukakan, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagi peneliti selanjutanya agar dapat menambah faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi rasio Return On Asset (ROA) dengan menambah variabel lain 

yang mungkin dapat mempengaruhi ROA agar mendapatkan hasil yang lebih 

variatif dengan menambah variabel dengan rasio-rasio keuangan lainnya. 

Selain itu juga diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dengan 

menggunakan objek  serta sumber data tidak hanya dari satu perusahaan tetapi 

menggunkan beberapa perusahaan yang sejenis. 

2) Bagi perusahaan PT. Dana Mandiri Sejahtera Cabang Parungkuda diharapkan 

selalu menjaga tingkat pengembalian kredit seperti sejauh ini yang bisa 

dikatakan sehat yaitu dengan rata-rata raio NPL hanya sebesar 0.683%. 

Dengan tingkat pengembalian kredit di posisi yang masih bisa dibilang ideal 

atau sehat seperti selama ini dan terus menekan terjadinya kredit yang 

bermasalah perusahaan. 

3) Non Profit Loan (NPL) memberikan pengaruh negatif terhadap probabilitas 

perusahaan yaitu Return On Asset  (ROA), maka dari itu untuk 
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memaksimalkan laba perusahaan harus bisa menekan nilai rasio NPL ini. 

Perusahaan diharapkan bisa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menyalurkan kredit dan dalam menangani kredit yang bermasalah. Perusahaan 

harus dapat mengurangi adanya kredit bermasalah (menekan rasio NPL), agar 

ROA atau laba dapat meningkat. 

 


