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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Non 

Performing Loan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014 sampai dengan 2016. 

Analisis digunakan dengan menggunakan program olah data IBM SPSS Statistic 

23. 

Berdasarkan hasil pegujian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian selama 3 tahun pengamatan (2014-2016) pada 

perusahaan bank konvensional, Likuiditas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Solvabilitas dan Non 

performing Loan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan. 

b. Hasil pengujian koefisien determinasi (R2) nilai Adjusted R Square 

sebesar 0.095 atau sebesar 9.5%. hal ini menunjukkan variabel 

independen (Likuiditas, Solvabilitas dan Non Performing Loan) dapat 

menjelaskan variabel dependen (Kinerja Keuangan) sebesar 9.5%. 

sedangkan sebesar 90.5% nya dijelaskan oleh variabel lain seperti 

struktur modal, Net Interest Margin, BOPO dan lain sebagainya. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini yang telah diungkapkan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran teoritis yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, antara lain: 

a. Penelitian berikutnya dapat menambah sampel dari seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 

yang lebih panjang. 
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b. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan beberapa variabel 

lain yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan. 

Dari beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan, bagi investor, bagi akademisi dan bagi peneliti selanjutnya, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan  

Perusahaan sebaiknya melakukan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan efektifitas pengunaan keseluruhan aset yang dimiliki agar 

dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Investor diharapkan untuk memperhatikan faktor lain diluar Likuiditas, 

Solvabilitas , Non Performing Loan , BOPO, NIM dan Struktur Modal 

dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain 

dalam mengambil variabel Likuditas karena variabel ini hasilnya 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 
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