
 

 

 77 

 

Maheswari Cahyarani Widyadana, 2021 

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 – 2019 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mengetahui faktor-faktor 

penentu (determinan) kinerja bank yang meliputi Risiko Kredit, Likuiditas, serta 

Permodalan. Dengan menggunakan metode penelitian purposive sampling, 

penelitian dilaksanakan terhadap 36 Bank Umum Konvensional yang telah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 2017 hingga tahun 2019. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada 

bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel Risiko Kredit yang diproyeksikan dengan 

menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa Risiko 

Kredit berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional pada periode 2017-2019. Oleh karena itu, hipotesis penelitian 

terbukti benar. 

b. Hasil pengujian variabel Likuiditas yang diproyeksikan dengan menggunakan 

rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh 

secara positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional pada 

periode 2017-2019. Oleh karena itu, hipotesis penelitian terbukti benar. 

c. Hasil pengujian variabel Permodalan yang diproyeksikan dengan menggunakan 

rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan bahwa Permodalan 

berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional pada periode 2017-2019. Oleh karena itu, hipotesis penelitian 

terbukti benar. 

 

V.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 
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a. Aspek Teoritis 

Peneliti berharap bahwa penelitian selanjutnya dapat mencari atau 

mengkesplorasi kembali faktor-faktor penentu (determinan) yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga terdapat perkembangan penelitian 

dan hasil yang lebih bervariatif. Selain itu, disarankan pula untuk menambah 

objek perusahaan serta tahun penelitian dengan harapan bahwa penelitian dapat 

mewakili kinerja keuangan perbankan secara keseluruhan serta akan 

memberikan hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi pihak investor 

Peneliti berharap bahwa hasil/temuan dari penelitian dapat memberikan 

informasi serta menambah wawasan investor mengenai faktor penentu 

kinerja keuangan perbankan yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan menilai perusahaan untuk menjadi pertimbangan dalam 

menanamkan modalnya pada sektor perbankan konvensional di Indonesia 

dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. 

2) Bagi pihak manajemen bank 

Peneliti berharap bahwa hasil/temuan dari penelitian dapat menjadi 

pertimbangan bank untuk menjaga kesehatan bank melalui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja bank. 

  


