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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul dari Basel Capital 

Accord III. Berdasarkan Dokumen Basel III : Global Regulatory Framework for More Resilient 

Banks and Banking Systems yang diterbitkan oleh BCBS pada Desember 2010, Basel III dapat 

meningkatkan kemampuan pada sektor perbankan dalam menyerap potensi adanya kerugian 

yang diakibatkan dengan adanya krisis keuangan dan ekonomi. Hasil pada analisis dan pengujian 

yang dilakukan pada bagian sebelumnya, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Liquidity coverage ratio (LCR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.  

2. Net stable funding ratio (NSFR) berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan. 

3. Monitoring tools yang diproksikan sebagai liquidity coverage ratio by significant 

currency berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan.  

4. Standar likuiditas global memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian yaitu penggunaan data yang digunakan merupakan data 

tahunan dan bukan triwulan, sedangkan liquidity coverage ratio memiliki tujuan untuk 

meningkatkan ketahanan jangka pendek untuk kondisi dalam jangka waktu satu bulan. Obyek 

dalam penelitian ini hanya pada 18 bank yang terdapat di Indonesia, sehingga tidak bisa 

disamakan untuk perbankan yang ada pada negara lain. Peneltian ini memiliki keterbatasan 
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variabel yaitu yang digunakan hanya rasio yang terdapat pada pengenalan standar likuiditas. 

Sementara itu, ada kemungkinan bahwa variabel lain yang masuk dalam Basel Capital Accord 

III dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga pada penelitian ini, variabel yang ada tidak 

mampu menjelaskan variabel dependen. Variabel yang diproksikan dalam penelitian ini  adalah 

return on assets, dimana rasio tersebut memiliki angka yang kecil sehingga tidak sebanding 

dengan angka dari rasio yang lain. 

5.3 Saran 

 Peneliti dalam penelitian ini memiliki saran yang dapat digunakan untuk pembaca 

maupun perbaikan penelitian selanjutnya. Saran tersebut merupakan sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perbankan dapat mulai memperhatikan dan menerapkan Basel Capital Accord 

III karena hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Dengan adanya standar 

likuiditas global ini, dapat membantu perbankan untuk bertahan pada masa krisis. Lebih 

memperhatikan net stable funding ratio serta melakukan pengawasan ekstra terhadap 

monitoring tools supaya tidak terjadi krisis pada saat menghadapi masa sulit. 

2. Liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio memiliki penekanan yang berbeda. 

Net stable funding ratio menekankan kepada sumber ketersediaan dana yang stabil. 

Sedangkan liquidity coverage ratio menekankan pada ketersediaan dana untuk 

pemenuhan cash outflow. Sebaiknya perbankan lebih memfokuskan pada sumber dana 

yang stabil dengan basis pendanaan yang lebih besar, sehingga dapat memungkinkan 

bank untuk lebih menyesuaikan strategi investasi. 

3. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang, dapat ditambahkan variabel lain 

berupa penguatan kerangka permodalan global. Selain itu, dapat pula menggunakan data 
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yang lebih lengkap dengan menggunakan data keuangan triwulanan dan juga objek yang 

lebih luas seperti perbankan yang terdapat di Asia untuk lebih mengetahui pengaruh 

penerapan standar likuiditas global terhadap profitabilitas. Penelitian berikutnya juga 

diharapkan untuk dapat menggunakan proksi lain dari return on assets sehingga angka 

yang ada dapat sebanding dengan angka dari rasio yang lain.  


