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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja 

keuangan pada saat sebelum dan setelah diberlakukannya POJK fintech yang 

meliputi Profitabilitas, Likuiditas dan Permodalan. Dengan menggunakan metode 

penelitian probability sampling, penelitian dilaksanakan terhadap 51 Bank yang 

termasuk kedalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1 dengan periode 

penelitian 2015 hingga tahun 2020. 

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bagian 

sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kinerja keuangan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 dengan variabel 

Profitabilitas yang diproyeksikan dengan memakai rasio ROA atau Return on 

Assets memperlihatkan bahwa Profitabilitas pada saat sebelum dan setelah 

diberlakukannya POJK fintech terdapat perbedaan. Sehingga, hipotesis 

penelitian ini terbukti. 

b. Kinerja keuangan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 dengan variabel 

Likuiditas yang diproyeksikan dengan memakai rasio LDR atau Loan to 

Deposit Ratio memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan Likuiditas pada 

saat sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK fintech. Sehingga, hipotesis 

penelitian ini terbukti tidak terbukti. 

c. Kinerja keuangan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 dengan variabel 

Permodalan yang diproyeksikan dengan memakai rasio CAR atau Capital 

Adequacy Ratio memperlihatkan bahwa Permodalan pada saat sebelum dan 

setelah diberlakukannya POJK fintech tidak terdapat perbedaan.Sehingga, 

hipotesis penelitian ini terbukti tidak terbukti. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan analisis, terdapat saran-saran yang bisa jadi pertimbangan bagi 

penelitian dengan tema dan bahasan yang sama yaitu: 
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a. Bagi akademisi 

Disarankan dapat menambah variabel-variabel kinerja keuangan lainnya. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan informasi-informasi tambahan lainnya, 

sehingga hasil penelitian menjadi bervariatif dan lebih akurat. 

b. Bagi Bank KBMI I 

Bagi bank KBMI 1 dapat melakukan inovasi layanan dan produk terkait 

pengelolaan keuangan dalam menilai kinerja keuangan bank terutama menilai 

profitabilitas bank sebelum dan sesudah diberlakukannya POJK fintech. 

Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir risiko kegagalan di masa yang akan 

datang. 

c. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan menanamkan danaya pada bank KBMI 1, sebaiknya 

lebih berhati-hati dan melakukan analisis terlebih dahulu pada kinerja 

perusahaan, karena penurunan spread based dapat mempengaruhi kinerja. 
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