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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Berdasarkanlhasil penelitian, pengujianlhipotesis, dan analisissregresildata 

panel, makalpenulis dapat menarik kesimpulanlhasil penelitian dari analisislkinerja 

keuanganlterhadap nilailperusahaan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel likuiditas (LDR) tidakkberpengaruhkterhadap nilai 

perusahaan (PBV) padapBank Umum Konvensional di Indonesia tahun 

penelitian 2017 sampai dengan 2019. 

b. Hasil pengujian variabel resiko kredit (NPL) tidakkberpengaruhpterhadap nilai 

perusahaan (PBV) padanBank Umum Konvensional di Indonesia tahun 

penelitian 2017 sampai dengan 2019. 

c. Hasillpengujian variabel kecukupannmodal (CAR) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (PBV) padalBank Umum Konvensional di Indonesia 

tahunlpenelitian 2017 sampai dengan 2019. 

d. Hasil pengujian variabelbprofitabilitas (ROA)fberpengaruhhpositif terhadap 

nilaioperusahaan (PBV) padanBank Umum Konvensional di Indonesia tahun 

penelitian 2017 sampai dengan 2019. 

 

V.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitianlini memiliki keterbatasannyangnmungkinndapatnmenimbulkan 

gangguan terhadapihasillpenelitian, antara lain: 

Terdapat 4 bank yang belum mempublikasikan laporan keuangan tahunan di Bursa 

Efek Indonesia, sehingga menyebabkan sampel penelitian menjadi lebih sedikit. 

Jika seluruh bank melaporkan laporan keuangannya maka akan mendapatkan hasil 

penelitian yang berbeda. Terdapat pula beberapa bank yang tidak mencantumkan 

rasio keuangan sehingga harus dilakukan perhitungan secara manual. 

 

V.3. Saran 

Berdasarkanfhasil penelitian dan analisafserta manfaatfdari penelitianfini, 

makalsaran yangldapat diberikanladalah : 
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a. SecaralTeoritis 

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkanlhasil penelitianlini dapatldigunakan 

sebagainbahan pertimbangan dan referensindalam melakukannpenelitian 

selanjutnya, namun disarannya untuknmenggunakan variabelinlain yang 

diperkirakan dapat berpengaruhlterhadap nilailperusahaan sepertilkebijakan 

dividen, efesiensi kerja, ukuran perusahaan, struktur modal, tingkat suku bunga 

ataupun inflasi. Dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan 

sumber dataiyang lebih lengkapldengan periodelpenelitian yangllebih panjang 

untuk menghasilkan hasil yangllebih akurat. 

b. Secara Praktis 

1) BagilPerbankan 

Hasilnpenelitian inindapat digunakannuntuk memberikan pandangan 

mengenai kinerja perbankan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga manajemen perlu melakukan pertimbangan dalam menjalankan 

operasional perusahaan dengan efektif dan efesien serta hati-hatildalam 

mengambilfkeputusan yangfberkaitan dengan nilai perusahaan seperti, 

pemberikan kredit, kebijakan investasi maupun kebijakan pemberian 

dividen kepada investor. 

2) BagilInvestor 

Hasillpenelitian inildapat digunakanluntuk menambah wawasan investor 

dalam mengkaji laporan keuangan dan menjadi referensi sebelum 

melakukan investasi pada perusahaan perbankan, sehinggalinvestor akan 

lebihlcermat dalamlmemilih perusahaanlperbankan yanglakan dituju untuk 

kegiatan investasi dan memperoleh return yang diharapkan. 
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