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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan, 

maka hasil yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengujian variabel BI Rate menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa BI 

Rate punya pengaruh negatif signifikan terhadap Harga Saham Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-

2020. Maka dari itu, hipotesis awal (H1) penelitian ini dapat dibuktikan. 

b. Pengujian variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hasil yang 

menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham Bank Umum Konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2020. Maka dari itu, hipotesis awal 

(H2) penelitian ini tidak terbukti. 

c. Pengujian variabel Likuiditas Bank menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa Likuiditas Bank tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2014-2020. Maka dari itu, hipotesis awal (H3) penelitian ini 

tidak terbukti. 

d. Pengujian variabel Kecukupan Modal menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa Kecukupan Modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2014-2020. Maka dari itu, hipotesis awal (H4) 

penelitian ini tidak terbukti. 

e. Pengujian variabel BI Rate menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa BI 

Rate punya pengaruh negatif signifikan terhadap Risiko Kredit Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-

2020. Maka dari itu, hipotesis awal (H5) penelitian ini dapat dibuktikan. 

f. Pengujian variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hasil yang 

menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif 
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signifikan terhadap Risiko Kredit Bank Umum Konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2020. Maka dari itu, hipotesis awal 

(H6) penelitian ini dapat dibuktikan. 

g. Pengujian variabel Likuiditas Bank menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa Likuiditas Bank tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Risiko 

Kredit Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2014-2020. Maka dari itu, hipotesis awal (H7) penelitian ini 

tidak terbukti. Oleh karenanya, Risiko Kredit tidak mampu menjadi variabel 

interving untuk variabel Likuiditas Bank. 

h. Pengujian variabel Kecukupan Modal menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa Kecukupan Modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Risiko Kredit Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2014-2020. Maka dari itu, hipotesis awal (H8) 

penelitian ini tidak terbukti. Oleh karenanya, Risiko Kredit tidak mampu 

menjadi variabel interving untuk variabel Kecukupan Modal. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dan kekurangan yang peneliti alami saat 

melakukan penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Saat melakukan penelitian, masih banyak perusahaan yang belum 

mempublikasikan laporan keuangannya, sehingga tidak dapat dimasukan 

kedalam sampel penelitian. 

2. Peneliti menduga dikarenakan variabel untuk factor eksternal adalah makro 

sehingga nilainya sama untuk seluruh observasi pada tahun yang sama 

(makro bersifat time series), sedangkan variabel NPL adalah panel. Oleh 

karenanya, pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat melengkapi secara 

komprehensif semua faktor yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah 

suatu bank.  

3. Untuk penyelidikan lebih lanjut setelah pandemi Covid-19, kami 

merekomendasikan untuk menyertakan pedoman pemerintah untuk 
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mendukung bank dengan potensi penurunan pendapatan dan default untuk 

meminimalkan kredit bermasalah. 

 

V.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, penulis 

mempunyai beberapa saran yang bisa disampaikan, diantaranya adalah: 

a. Aspek Teoritis 

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa, dibutuhkan dapat 

memakai serta melengkapi variabel lainnya yang kiranya dapat memengaruhi 

risiko kredit bank dan harga saham selain dari BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, 

Likuiditas Bank dan Kecukupan modal. Peneliti selanjutnya pula diperlukan 

dapat memperpanjang periode penelitian serta menyertakan lebih banyak 

sampel diluar bank umum konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Perbankan diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai bentuk 

pertimbangan pada kondisi makro ekonomi dalam penyaluran kredit untuk 

menjalankan usahanya, sehingga bank dapat meminimalkan potensi kredit 

bermasalah dan risiko kredit. 

2) Bagi Investor 

Investor disarankan untuk mempertimbangkan faktor ekonomi makro 

ketika mengambil keputusan investasi, karena faktor ekonomi makro 

mempengaruhi risiko kredit bank dan juga kesehatan bank. 

3) Bagi Akademisi dan Bagi Penelitian Berikut.  

Untuk penelitian masa depan, dimungkinkan untuk menggunakan data 

sampel yang lebih besar dan periode yang lebih usang buat mendekati 

akibat analisis yang dibutuhkan. Selain itu, data panel bisa digunakan 

dalam teknik analisis data buat mengatasi perbedaan durasi setiap sampel 

survei. 

http://www.library.upnvj.ac.id/

