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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari 10 sampel bank umum 

konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai tahun 

2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran dari Permodalan Bank Umum Konvensional mengalami fluktuasi 

dengan kecenderungan menurun dari tahun 2013-2015 dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2016. Risiko kredit Bank Umum Konvensional 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Risiko kredit Bank Umum 

Konvensional mengalami penurunan pada tahun 2013 dan tahun 2015 serta 

mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan 2016. Rentabilitas Bank Umum 

Konvensional cenderung mengalami penurunan. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

permodalan secara signifikan berpengaruh positif terhadap harga saham. 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa risiko 

kredit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa risiko 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. 

5. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

rentabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap harga saham. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dalam beberapa hal 

diantaranya adalah variabel penelitian yang digunakan, waktu penelitian, objek 

penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun peneliti dapat 

memberikan saran antara lain:  

1. Bagi bank yang memiliki Capital Adequacy Ratio di atas standar kententuan 

Bank Indonesia, disarankan untuk mempertahankan konsistensinya dalam 
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menyediakan modal minimum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan modal bank melalui penyisihan laba serta penimbunan dividen 

dengan tidak membagikan dividen. Dengan meningkatkan modal maka bank 

akan mampu menyediakan modal minimum semakin besar sehingga akan 

meningkatkan rasio CAR bank. 

2. Bagi bank yang memiliki nilai Non Performing Loan di bawah nilai 

ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu tidak melebihi 5% 

disarankan agar tetap mempertahankan pengelolaan kreditnya agar risiko 

terjadinya kredit bermasalah semakin minim. Sehingga tingkat kepercayaan 

investor kepada bank semakin baik dan investor tetap menanamkan modalnya 

pada bank. Bagi bank yang memiliki non performing loan di atas 5% 

disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola kredit. Selain 

itu risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diturunkan dengan cara 

memberikan pengawasan lebih terhadap permohonan kredit yang diajukan 

nasabah, bank diharapkan dapat lebih menganalisis kemampuan nasabah 

dalam pengembalian kredit sehingga hal tersebut dapat meminimalisir 

terjadinya kredit bermasalah. Penurunan tingkat suku bunga yang diberikan 

dalam penyaluran kredit kepada nasabah juga dapat membantu menurunkan 

risiko terjadinya nasabah yang kesulitan dalam membayar pengembalian 

kredit. Pengelolaan kredit yang baik akan meminimalisir terjadinya kredit 

bermasalah dan menurunkan rasio NPL. 

3. Bagi bank yang memiliki nilai Loan to Deposit Ratio berada di kisaran nilai 

ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 72%-98% disarankan 

agar tetap mempertahankan keseimbangan antara penyaluran kredit dengan 

penghimpunan dana agar bank dapat dinilai tetap likuid dan menjalankan 

fungsi intermediasinya dengan baik. Bank diharapkan agar lebih maksimal 

dalam mengawasi penyaluran kredit dengan memilih dan memilah nasabah 

yang akan diberikan kredit agar penghimpunan dana dari nasabah ataupun 

pihak ketiga tidak akan terjadi kesulitan. 

4. Bagi bank yang memiliki nilai Return On Asset di atas nilai ketentuan yang 

telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu minimal 1,5% disarankan agar tetap 
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mempertahankan kemampuan dalam menghasilkan laba dengan 

memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Sehingga investor akan tertarik kepada 

bank yang memperoleh laba tinggi. Bagi bank yang masih memiliki return on 

asset di bawah 1,5% disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

meningkatkan laba. Bank dapat meningkatkan laba dengan memaksimalkan 

aktiva yang dimiliki, sehingga dengan total aktiva yang tetap bank dapat 

meningkatkan laba bersih. Apabila laba bersih meningkat maka rasio ROA 

pun akan terus meningkat. 

5. Bank diharapkan dapat meningkatkan harga saham agar dapat meningkatkan 

kelangsungan usahanya. Bank dapat meningkatkan harga saham dengan cara 

menjaga rasio-rasio keuangan agar tetap berada pada standar penilaian tingkat 

kesehatan bank yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank disarankan untuk 

selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan 

harga saham tersebut diantaranya adalah permodalan bank, risiko kredit bank, 

risiko likuiditas bank, dan rentabilitas bank. Dengan menjaga rasio-rasio 

keuangan maka kinerja bank akan selalu berada pada kondisi yang baik. 

6. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham bank disarankan juga untuk meneliti sektor 

lain dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih besar serta 

menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga saham bank 

seperti laba per lembar saham (Earning per Share), tingkat bunga, tingkat 

resiko dan pengembalian, leverage keuangan, leverage operasi, inflasi, dan 

sebagainya. 


