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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Hasil penelitian dan pengujian hipotesa setelah dilakukan berdasarkan 

analisa regresi data panel dari 13 bank yang melakukan merger dan tercatat di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2001-2019 dan periode pengamatan 

pada tahun 2016 sampai 2020, maka diperoleh kesimpulan, yakni: 

a. Hasil setelah pengujian dilakukan menunjukkan, bahwasanya risiko 

kredit berpengaruh negatif pada kinerja keuangan perbankan. Artinya, 

jika risiko kredit meningkat, maka kinerja keuangan akan mengalami 

penurunan dan sebaliknya. Maka hipotesis penelitian ini terbukti dan 

diterima. 

b. Hasil setelah pengujian dilakukan menunjukkan, bahwasanya likuiditas 

tidak berpengaruh positif pada kinerja keuangan perbankan. Artinya, 

apabila likuiditas mengalami kenaikan, maka kinerja keuangan hendak 

mengalami penurunan dan sebaliknya. Maka hipotesis penelitian ini tidak 

terbukti. 

c. Hasil setelah pengujian dilakukan menunjukkan, bahwasanya kecukupan 

modal tidak berpengaruh positif pada kinerja keuangan perbankan. 

Artinya, apabila kecukupan modal mengalami kenaikan, maka kinerja 

keuangan hendak mengalami kenaikan dan sebaliknya. Maka pada 

penelitian ini hipotesa tidak terbukti. 

 

V.2 Saran 

Telah diuraikan hasil penelitian dan kekurangannya, guna meluaskan 

referensi, terdapat segenap saran dari penelitian ini yang bermanfaat, yaitu: 

a. Aspek Teoritis 

Pada penelitian lanjutan, diharapkan untuk mencari variabel-variabel 

lainnya yang dapat ditambahkan untuk memperluas cakupan pada 

penelitian. 

b. Aspek Praktis 
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1) Bagi Investor 

Bagi investor, hasil yang didapatkan pada riset ini dapat 

menyampaikan informasi serta pengetahuan perihal kinerja keuangan 

perbankan setelah melakukan merger dan dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan untuk investasi yang tepat, hal ini agar 

investor dapat mendapat pengembalian yang diharapkan, investor 

dapat melihat risiko kredit yang diberikan oleh perbankan yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk melakukan investasi. 

2) Bagi Perbankan 

Bagi perbankan, harapan dari penelitian ini agar dijadikan acuan bagi 

perbankan guna mengembangkan usahanya setelah melakukan merger 

dengan area yang lebih luas dan dapat membandingkan perbankan 

yang melakukan merger di negara lain.  

 


