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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

profitabilitas, kecukupan modal dan kredit macet terhadap likuiditas perbankan. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor keuangan sub-sektor bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki laporan keuangan lengkap 

dari tahun 2012-2016. Terdapat 26 perusahaan sekktor keuangan sub sektor bank 

erdasarkan kriteria tersebut. Sumber data di ambil dari laporan keuangan bank dan 

beberapa situs online seperti www.sahamok.com dan www.idx.co.id. Untuk 

menganalisis pengaruh profitabilitas, kecukupan modal dan kredit macet terhadap 

likuiditas digunakan alat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

berganda ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah likuiditas perbankan. Sedangkan sebagai 

variabel independen pada penelitian ini adalah profitabilitas (ROA), kecukupan 

modal (CAR) dan kredit macet (NPL). 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa angka signifikansi profitabilitas 

(ROA) adalah sebesar 0,374. Karena angka signifikansinya (0,374) ≥ 0,05 maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas (ROA) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap likuiditas. Hal ini dikarenakan mean atau rata-rata hitung 

dari variabel likuiditas pada penelitian berada pada kriteria cukup sehat yaitu 

sebesar 85,65% sehingga pada kondisi ini profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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likuiditas perbankan. Selain itu ketika bank bisa menjaga ketentuan penyediaan 

modal minimum maka pada kondisi ini profitabilitas tidak berpengaruh pada 

likuiditas. 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa angka signifikansi kecukupan 

modal (CAR) adalah sebesar 0,798. Karena angka signifikansinya (0,798) ≥ 0,05 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa kecukupan modal (CAR) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil, 

dan dengan persentase kecukupan modal minimal yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah serta likuiditas perbankan yang masuk dalam katagori sehat maka 

kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perbankan. 

Kecukupan modal yang diukur dengan capital adequacy ratio menunjukkan 

kemampuan permodalan yang ada digunakan untuk menutup kemungkinan 

kerugian dalam mekanisme kredit dan perdagangan surat-surat berharga (Prayudi, 

2011). Sehingga ketika bank berada pada kondisi sehat dilihat dari tingkat 

likuiditasnya maka kerugian bank akibat mekanisme kredit dan perdagangan surat-

surat berharga semakin menurun, sehingga kecukupan modal tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas. 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa angka signifikansi kredit macet 

(NPL) adalah sebesar 0,331. Karena angka signifikansinya (0,331) ≥ 0,05 maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kredit macet (NPL) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap likuiditas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No/6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko 

(NPL), sebuah bank dikatakan sehat apabila persentase rasio NPL < 5%.  
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Pada penelitian ini rata-rata rasio kredit macet yang diukur dengan NPL 

adalah sebesar 2.02%, angka ini jika dilihat pada kriteria bank sehat menurut 

tingkat kredit macet maka masuk dalam katagori sehat bahkan mendekati sangat 

sehat, dimana bank dikatakan dalam kondisi sangat sehat apabila rasio kredit 

macetnya (NPL) < 2%. Ketika bank dalam keadaan sehat maka kredit macet tidak 

berpengaruh pada tingkat likuiditas. 

5.2. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan kepada pihak perusahaan dalam penelitian ini bank untuk dapat 

menjaga Loan to Deposit Rationya (LDR) antara 80% - 110% sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila bank mampu untuk 

menjaga besarnya likuiditas pada kriteria aman yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, yaitu antara  80% - 110% maka perusahaan akan memperoleh 

keuntungan (profit). Apabila besarnya Loan to Deposit Ratio (LDR) berada 

pada kisaran 80% - 110% maka bank akan dapat memenuhi kredit yang 

diajukan tanpa terjadi penangguhan. Sedangkan apabila besarnya Loan to 

Deposit Ratio (LDR) lebih dari 110%, maka bank tidak dapat memenuhi 

permintaan kredit karena dikhawatirkan terjadi penangguhan dalam 

pembayaran kreditnya (beresiko). 

2. Bagi Investor 

Diharapkan investor dapat mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum 

melakukan investasi di sektor keuangan sub sektor bank ini. Bank yang 

memiliki tren kinerja baik akan lebih mendatangkan keuntungan bagi investor. 

Seperti dalam penelitian ini termuat mengenai rasio non-performing loan 
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dimana rasio ini memberikan informasi terkait dengan resiko kredit yang 

bermasalah dari pihak bank. Selanjutnya kecukupan modal, dimana melalui 

rasio kecukupan modal dapat diketahui kemampuan bank dalam membiayai 

kegiatan operasional dimana hal ini akan berkontribusi besar pada besarnya 

laba perusahaan. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat variabel likuiditas, 

dimana melalui rasio likuiditas dapat diketahui kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian menganalisis pengaruh profitabilitas, kecukupan modal dan kredit 

macet terhadap perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan memberikan variasi variabel yang lebih 

banyak sehingga penelitian selanjutnya bisa memberikan informasi yang lebih 

mengenai pengaruh variabel independen lain selain dalam penelitian terhadap 

likuiditas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

  


