
BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa antara pengaruh ukuran 

perusahaan, likuiditas, pendapatan-pengeluaran, pengembangan keuangan, margin 

bunga bersih, keadaan ekonomi, kegiatan sosial perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan kinerja perusahaan bank yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada 

tahun 2013-2017. 

Sesuai dengan pengujian data pada bab empat dan analisis model yang 

dipakai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Firm size memiliki pengaruh negatif terhadap firm performance terhadap 

perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. 

Variabel firm size memiliki nilai sig. 0,000 dan beta -0,698. variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan 

hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. Nilai beta sebesar -0,698 

menandakan bahwa setiap peningkatan sebesar satu dalam firm size 

menurunkan kinerja perusahaan sebesar -0,698. 

2. Liquidity memiliki pengaruh positif terhadap firm performance terhadap 

perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. 

Variabel liquidity berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan 

hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis. Nilai beta sebesar 2,136 

menandakan bahwa setiap peningkatan sebesar satu dalam liquidity akan 

meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 2,136.  
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3. Cost-Income memiliki pengaruh positif terhadap firm performance 

terhadap perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2017. Variabel Cost-Income memiliki nilai sig. 0,037 dan beta 0,034. Hasil 

tersebut menandakan bahwa variabel cost-income berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian tidak ini sesuai dengan 

hipotesis. Nilai beta sebesar 0,034 menandakan bahwa setiap peningkatan 

sebesar satu di dalam cost-income maka akan meningkatkan kinerja 

perusahaan sebesar 0,034.  

4. Financial development memiliki pengaruh positif terhadap firm 

performance terhadap perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2013-2017. Variabel financial development memiliki nilai sig. 0,000 

dan beta 0,360. Variabel financial development berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis. Nilai beta sebesar 0,360 menandakan bahwa setiap peningkatan 

sebesar satu di dalam ukuran perusahaan maka akan meningkatkan kinerja 

perusahaan sebesar 0,360. financial development memiliki pengaruh 

negatif terhadap firm performance terhadap perbankan di indonesia yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.  

5. Net interest margin memiliki pengaruh negatif terhadap firm performance 

terhadap perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2017. variabel net interest margin memiliki nilai sig. 0,000 dan beta 0,003. 

Hasil tersebut menandakan bahwa variabel net interest margin 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian ini 
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sesuai dengan hipotesis. Nilai beta sebesar 0,003 menandakan bahwa 

setiap peningkatan sebesar satu di dalam net interest margin maka akan 

meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,003. 

6. Economic condition memiliki pengaruh negatif terhadap firm performance 

terhadap perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2017. Variabel economic condition memiliki nilai sig. 0,000 dan beta 

0,166. Hasil tersebut menandakan bahwa variabel economic condition 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis. Nilai beta sebesar 0,166 menandakan bahwa 

setiap peningkatan sebesar satu di dalam economic condition maka akan 

meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,166. 

7. Corporate social responsibility memiliki pengaruh negatif terhadap firm 

performance terhadap perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2013-2017. Variabel corporate social responsibility memiliki nilai 

sig. 0,000 dan beta -0,177. Hasil tersebut menandakan bahwa variabel  

orporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dan hasil penelitian tidak ini sesuai dengan hipotesis. Nilai 

beta sebesar -0,177 menandakan bahwa setiap peningkatan sebesar satu di 

dalam corporate social responsibility tidak mempengaruhi kinerja 

perusahaan sebesar -0,177. 
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah data yang digunakan hanya 

mencakup perbankan yang sudah terdaftar di BEI sebanyak 35 perbankan, menurut 

data yang terdapat pada situs BI (Bank Indonesia) hingga tahun 2011 terdapat 

sebanyak 120 perbankan di Indonesia, yang berarti bahwa masih ada total sebanyak 

95 perbankan yang suatu saat akan go public. Selain itu data kegiatan sosial yang 

dilakukan oleh perbankan tersebut masih banyak yang tidak dilaporkan secara 

keseluruhan, maka sesuai dengan jurnal penelitian terdahulu hanya dilakukan input 

menggunakan data dichotomous yaitu dengan memasukan data “1” jika iya dan “0” 

jika tidak. Teknik tersebut didapatkan menggunakan referensi dari penelitian 

terdahulu oleh Youngwon (2017) melalui situs NCSR (National Center For 

Sustainability Reporting).  

 

5.3 Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan objek penelitian berbeda, 

seperti menggunakan perusahaan dengan sektor yang lain, Sebaiknya 

perusahaan yang menghasilkan limbah dan polusi seperti perusahaan 

penambangan, perusahaan yang menghasilkan produk kimia, dll. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan pengumpulan untuk variabel 

CSR lebih baik seperti mencari total dana yang dihabiskan untuk kegiatan 

sosial dibandingkan menggunakan teknik dichotomous yang kurang 

akurat. 

Hengky Gunawan, Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pendapatan-Pengeluaran, Pengembangan Keuangan, Margin Bunga Bersih, Keadaan Ekonomi, 
Kegiatan Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Kinerja Perusahaan Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017, 2018 
UIB Repository©2018



3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel 

independen yang berbeda karena di dalam penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan hanya berpengaruh sebanyak 38,7% terhadap 

variabel dependen. Yang berarti masih ada 61,3% variabel lain yang dapat 

berpengaruh lebih besar. 

4. Untuk pembaca diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau 

pengetahuan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh penelitian ini. 

5. Untuk perusahaan diharapkan untuk tidak ragu-ragu untuk 

menyelenggarakan kegiatan sosial khususnya perbankan yang merupakan 

objek di dalam penelitian ini. Walaupun menyelenggarakan kegiatan sosial 

dapat mengurangi aset namun hal tersebut dapat ditutupi dengan 

meningkatnya brand awareness yang berarti konsumen akan lebih 

mengenal produk dan jasa yang ditawarkan. 

6. Untuk investor diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

lebih jelas mengenai perusahaan apa yang lebih unggul dan mempunyai 

prospek bagus untuk diinvestasikan, walaupun perusahaan besar sekalipun 

tetap saja memiliki resiko untuk collapese jika perusahaan tersebut tidak 

mampu mengolah asetnya dengan baik. 
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