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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat 

pengaruh tingkat kecukupan modal, likuiditas dan efisiensi operasional perusahaan 

perbankan terhadap profitabilitas sebelum dan saat pandemi Covid-19 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Teknik 

yang dipakai untuk penelitian ini ialah sampling jenuh. 

Berlandaskan hasil dan analisis regresi data panel serta pengujian hipotesis 

yang dibahas bab 4, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Variabel kecukupan modal yang dihitung dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) menunjukan hasil yang mengungkapkan bahwa kecukupan modal 

(CAR) sebelum dan saat pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

b. Variabel likuiditas yang dihitung dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

menunjukan hasil yang mengungkapkan bahwa likuiditas (LDR) sebelum 

pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan 

Variabel likuiditas (LDR) saat pandemi Covid-19 menunjukan hasil tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

c. Variabel efisiensi operasional yang dihitung dengan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukan hasil yang menyatakan 

bahwa efisiensi operasional (BOPO) sebelum dan saat pandemi Covid-19 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan diantaranya: 

a. Masih adanya bank yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya 

terus menerus dalam periode penelitian, sehingga adanya kelemahan yang 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. 
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b. Kinerja bank diproksikan dengan Return On Asset (ROA), dimana 

variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap Return On Asset bank yaitu 

Capital Adequacy Ratio. Loan to Deposit Ratio dan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional. 

c. Pengamatan data hanya dilakukan pada periode 2019 dan 2020 dengan 

kurun waktu 7 triwulan. 

 

5.3  Saran 

Berlandaskan hasil dan analisis yang telah dibuat juga manfaat dari penelitian 

ini, maka saran yang dapat penulis bagika adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian berikutnya disarankan mampu mengembangkan dan menambah 

variabel independen lain yang selain pengaruhnya terhadap rasio 

kecukupan modal, likuiditas dan efisiensi operasional, yang juga 

berdampak pada profitabilitas. Selain itu, lebih banyak peneliti dapat 

memperpanjang siklus penelitian, yang dapat membagikan dampak yang 

lebih baik dalam memperkirakan profitabilitas. Selanjutnya untuk peneliti 

berikutnya, dianjurkan juga agar dapat memperbanyak jumlah institusi 

yang akan dimunculkan representatif penelitian, sehingga tidak hanya 

yang termasuk dalam bank umum biasa, untuk memperluas cakupan 

penelitian. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi perusahaan, bank wajib memelihara rasio kecukupan modal 

(CAR) minimal 8% sesuai peraturan BI, bank harus menjaga rasio 

pinjaman terhadap simpanan (LDR) pada posisi ideal 80%-92%. Bank 

juga harus mengurangi penggunaan biaya operasional di angka yang 

ideal, yaitu mengurangi efisiensi operasional hingga 90%, guna 

meningkatkan profitabilitas bank. 

2) Bagi para investor, investor harus lebih berhati-hati ketika meninjau 

informasi dan menganalisis laporan keuangan bank terkait sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi di modalnya. Hal ini dapat membantu 

investor mengevaluasi kinerja bank baik dan buruk serta memperoleh 
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keuntungan yang diharapkan. 

3) Bagi pemerintah, disarankan dapat membentuk peraturan-peraturan 

yang dapat mengamankan konsistensi perbankan di era pandemi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


