BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil dari analisis dan pembahasan terhadap bab sebelumnya
maka bisa ditarik kesimpulan seperti berikut ini:
1. Risiko likuiditas (Loan to Deposit Ratio (LDR)), risiko pasar (Net Interest
Margin (NIM)), rasio aset terhadap ekuitas (Equity to Total Asset Ratio
(EAR)), dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan (Return on Equity (ROE)). Artinya semakin tinggi LDR, NIM,
EAR dan Ukuran Perusahaan akan semakin tinggi ROE.

2. Risiko kredit (Non Performance Loan (NPL)), Risiko likuiditas (Loan to
Asset Ratio (LAR)), dan risiko operasional (Beban Operasional
Pendapatan Operasional (BOPO)) berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan (Return on Equity (ROE)). Artinya semakin rendah NPL, LAR,
BOPO maka akan semakin tinggi ROE.

5.2. Keterbatasan dan Saran
Keterbatasan pada penelitian ini diantaranya seperti berikut:
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan perbankan,
sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisir untuk sektor usaha lain yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tahun penelitian dari tahun 2015
– 2019, sehingga jumlah sampel yang diperoleh kurang banyak dan
data menjadi kurang bervariasi.
3. Penelitian ini hanya sebatas menggunakan variabel likuiditas, variabel
kredit, variabel pasar, dan variabel operasional, sehingga hasil yang
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diperoleh kurang bervariasi.
4. Penelitian ini hanya sebatas menggunakan proksi NPL, LDR, LAR,
BOPO, NIM, EAR, dan UP, sehingga hasil kurang berpengaruh
terhadap variabel dependennya yaitu ROE.
Saran yang mampu diberikan pada penelitian ini diantaranya yaitu seperti
berikut :
1. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel dari sektor
usaha lain yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui
pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan
perbankan.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperpanjang periode
penelitian sehingga jumlah sampel yang diperoleh lebih banyak
dan datanya lebih bervariasi.

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya
seperti variabel kepatuhan, variabel hukum, variabel reputasi untuk
mengetahui variabel independen tersebut bisa berpengaruh terhadap
variabel dependennya.
4. Penelitian berikutnya diharapkan menambahkan proksi lainnya seperti
ROA, DAR, GWM, GPM, dll untuk mengetahui variabel independen
tersebut semakin berpengaruh terhadap variabel dependennya.
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