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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Tujuancpenelitian ini adalah gunacmengetahui pengaruh 

UkurancPerusahaan, Likuiditas dan RisikocKredit terhadap Profitabilitas. 

Sampelcyang digunakancdalam penelitiancini adalahcBankcUmum Konvensional 

yangcterdaftar dicBursa EfekcIndonesia (BEI) cperiode 2015-2018. Metodecyang 

digunakancdalamcpenelitian inicadalah purposivecsampling, merupakancteknik 

yangcdigunakan dalamcpengambilan sampelcberdasarkan kriteria tertentu. 

Berdasarkanchasil penelitian dancpengujian hipotesiscmelalui 

analisiscregresi datacpanel yangcterdapat padacpembahasan dicbab IV, maka 

penulis dapat menarikckesimpulan seperti berikut:  

a. Hasilcpengujian variabelcUkuran Perusahaancyang diukurcdengan Firm 

Size (SIZE) menunjukkanchasil yangcmenyatakan bahwacUkuran 

Perusahaancberpengaruh signifikancterhadap ProfitabilitascBank 

UmumcKonvensional. Dapatcdisimpulkancbahwa, hipotesis penelitian ini 

terbukti. 

b. Hasilcpengujian variabelcLikuiditas yangcdiukur dengancLoan to Debt 

Ratioc (LDR) cmenunjukkan hasilcyang menyatakancbahwacLikuiditas 

berpengaruhctidak signifikancterhadap ProfitabilitascBank 

UmumcKonvensional. cDapat disimpulkancbahwa, chipotesis 

penelitiancini terbukti. 

c. Hasilcpengujian variabelcRisiko Kreditcyang diukurcNon Perfoaming 

Loan (NPL) cberpengaruh signifikancterhadap ProfitabilitascBank Umum 

Konvensional. Dengancdemikian, hipotesiscpenelitian inictidakcterbukti. 
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5.2.   Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasancdalam meneliti suatu penelitiancdapat mempengaruhi 

keberlangsungan aktivitas meneliti dari suatu objek. Dalam penelitian inicpeneliti 

memilikicbeberapa keterbatasan yang terjadi, yaitucsebagai berikut: 

a. Dalam mencari laporan keuangan di kanal Bursa Efek Indonesia (BEI) 

masih terdapat beberapa perbankan yang belum input laporan keuangan 

ataupun annual report pada periode terkait. 

b. Tidak semua bank dapat dijadikan sampel karena masih ada beberapa 

laporan keuangan bank yang tidak lengkap ataupun menghasilkan nominal 

profit yang negatif atau rugi. 

c. Sulitnya mencari sumber buku perbankan yang terbaru dalam rentang 

waktu 3 tahun terakhir. 

5.3.   Saran 

Berdasarkanchasilcdancanalisacyangcdilakukancpeneliticsertacmanfaatcdari 

penelitiancini, makacsarancyangcdapatcpenulisctuliskancadalahcsebagaicberikut: 

a. SecaracTeoritis 

Untukcpenelitiancselanjutnyacdiharapkancdapatcmemanfaatkancvariabel 

lainnya selain Ukuran Perusahaan (SIZE), Likuiditas (LDR) dan Risiko 

Kredit (NPL) yang dapat mempengaruhi profitabilitas dari perbankan 

agar memperoleh hasil yang lebih variatif. Bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan juga untuk menambah periode penelitian guna 

memaksimalkan hasil yang terbaik, serta menambah populasi 

perbankan. 

b. Secara Praktis 

Bagi manajemen, dapat menjaga keseimbangan pendapatan dan 

pengeluaran yang terdapat pada aktivitas perbankan terutama dalam hal 

strategi yang cocok untuk meningkatkan aset bank, pemberianckredit 

kepadaccalon debitur, cdan meminimalisir kredit yang bermasalah 

sehingga dapat menghasilkan laba ataupun profitabilitas bank dengan 

optimal. Bagi para Investor dapat mengetahui informasi mengenai 

valuasi bank guna memastikan keputusan dalam berinvestasi.
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