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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari capital 

adequacy ratio, kualitas aktiva produktif, cash ratio, loan to deposit ratio, net 

performing loan, return on assets, biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional, return on equity dan penyisihan penghapusan aset produktif sebagai 

variabel independen terhadap financial distress sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Capital adequacy ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi 

financial distress pada bank umum yang ada di Indonesia. Hasil ini 

konsisten dengan Kristanti dan Qhairunnissa (2014), Ahsan (2016), Gaol 

(2015), Warastuti dan Sitinjak (2014), Okezie (2011), Kumar, Harsha, 

Anand dan Dhruva (2012), Baklouti, Gautier dan Affes (2016). (H1 

terbukti). 

2. Kualitas aktiva produktif terhadap variabel dependen financial distress 

<0,05, sehingga menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi financial distress. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Almilia dan Herdinigtyas (2005) dan Gaol 

(2015) (H2 terbukti). 

3. Cash ratio terhadap variabel dependen financial distress >0.05, sehingga 

menunjukkan bahwa cash ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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kondisi financial distress. Hal ini sesuai dengan penelitian Al-Khatib dan 

Al-Horani (2012) (H3 tidak terbukti). 

4. Loan to deposit ratio terhadap variabel dependen financial distress 

>0,05, sehingga menunjukkan bahwa loan to deposit ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Adi (2014), Haryanto dan Hanna (2014), 

Almilia dan Herdinigtyas (2005), Sofiasani dan Gautama (2016) dan 

Lesamana dan Ambarwati (2015) (H4 tidak terbukti). 

5. Non performing loan terhadap variabel dependen financial distress 

>0,05, sehingga menunjukkan bahwa non performing loan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Adi (2014), Haryanto dan Hanna (2014), 

Almilia dan Herdinigtyas (2005), Sumantri dan Jurnali (2010), Baklouti, 

Gautier dan Affes (2016) dan Budiwati (2011) (H5 tidak terbukti). 

6. Return on assets terhadap variabel dependen financial distress >0,05, 

sehingga menunjukkan bahwa return on assets tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kondisi financial distress. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014), Al-Khatib dan Al-

Horani (2012), Kumar dan Sayani (2015), Budiwati (2011) serta 

Wicaksana dan Sudarno (2011) (H6 tidak terbukti). 

7. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap variabel 

dependen financial distress <0,05, sehingga menunjukkan bahwa biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh signifikan 

positif terhadap kondisi financial distress. Hasil ini konsisten dengan 
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penelitian Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014), Haryanto dan Hanna 

(2014), Almilia dan Herdinigtyas (2005) dan Budiwati (2011) (H7 

terbukti). 

8. Return on equity terhadap variabel dependen financial distress <0,05, 

sehingga menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh signifikan 

positif terhadap kondisi financial distress. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Almilia dan Herdinigtyas (2005) dan Sumantri dan Jurnali 

(2010) (H8 terbukti). 

9. Penyisihan penghapusan aset produktif terhadap variabel dependen 

financial distress <0,05, sehingga menunjukkan bahwa penyisihan 

penghapusan aset produktif berpengaruh signifikan positif terhadap 

kondisi financial distress. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sumantri 

dan Jurnali (2010), Budiwati (2011), Gaol (2015) dan Almilia dan 

Herdinigtyas (2005) (H9 terbukti). 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Keterbatasan sampel, dimana hal ini disebabkan oleh banyaknya bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian ini. 

2. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

pengaruh dari car, kap, cash ratio, ldr, npl, roa, bopo, roe dan ppap 

terhadap kondisi financial distress. 
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5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap penelitian 

yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan lebih banyak literatur-literatur pendukung agar dapat 

memberikan landasan pemikiran yang lebih baik dan dapat digunakan 

sebagai pembanding terhadap hasil penelitian untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik. 

2. Menambah variabel lain yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi 

financial distress bank umum. 
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