
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan permasalahan dari penelitian mengenai pengaruh GDP 

Indonesia, GDP China, GDP Amerika, NIM, CAR, NPL, dan LDR terhadap 

pengembalian saham perbankan di Bursa Efek Indonesia, dari hasil pembahasan 

peneliti dapat menyimpulkan hasil pengujian masing-masing variabel independen 

sebagai berikut: 

1. Net Interest Margin (NIM) atau rasio bunga kredit yang disalurkan 

dinyatakan tidak signifikan terhadap pengembalian saham perbankan di 

BEI. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Syauta dan Widjaja (2009), Erdalinda et al. (2015), dan 

Saeedi (2016). Hal ini dapat disebabkan oleh NIM yang besar belum 

dapat menjadi acuan bank memiliki profitabilitas yang besar karena biaya 

operasional yang juga harus dikeluarkan bank juga besar (Altunbas et al., 

2000). Sedangkan menurut Saeedi (2016) menyatakan bahwa tidak 

adanya korelasi antara NIM dan pengembalian saham disebabkan karena 

pelaku pasar dan investor yang membeli dan menjual saham bank hanya 

melihat imbalan berupa dividen.  

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal dinyatakan 

tidak signifikan terhadap pengembalian saham perbankan di BEI. Hasil 

dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Dianasari et al. (2011), Nurazi dan Usman (2016), dan Tripitoko (2015). 
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Tripitoko (2015) berpendapat bahwa tidak adanya pengaruh antara CAR 

dan pengembalian saham bisa disebabkan karena modal bank terdiri dari 

modal pelengkap dan modal inti. Modal pelengkap berasal dari modal 

pinjaman dan pinjaman subordinasi. Dikarenakan modal bank didapat dari 

pinjaman, maka bank harus memiliki kemampuan dalam membayar 

hutang-hutangnya. Sedangkan Zulbetti et al. (2015) menjelaskan bahwa 

modal yang besar tidak hanya digunakan untuk pendanaan aset produktif 

yang bisa menghasilkan pendapatan tetapi juga untuk aset tetap dan 

investasi lainnya. Artinya apabila modal lebih banyak tertanam dalam aset 

tetap tidak akan mempengaruhi pengembalian saham.  

3. Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah dinyatakan 

signifikan negatif terhadap pengembalian saham perbankan di BEI. Hasil 

dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Vatansever dan Hepsen (2015), Mwaurah et al. (2017), Rawhi Hashem et 

al. (2017), Roswitasari et al. (2017), Naser et al. (2011), Aghababaei et 

al. (2013), Kang dan Kang (2009), dan Khan et al. (2018). Kang dan 

Kang (2009) berpendapat bahwa risiko kredit rendah akan menyebabkan 

pengembalian  saham lebih tinggi. Semakin kecil risiko kredit maka arus 

kas perusahaan semakin lebih baik dikarenakan kelancaran peminjam 

dalam membayar hutang-hutangnya. Semakin baik arus kas perusahaan 

maka perusahaan dapat memiliki kesempatan lebih banyak untuk 

menyalurkan kredit sehingga akan meningkatkan pendapatan bunga dan 
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akan meningkatkan pengembalian saham dikarenakan profitabilitas bank 

meningkat.  

4.  Loan to Deposit Ratio (LDR) dinyatakan tidak signifikan terhadap 

pengembalian saham perbankan di BEI. Dianasari et al. (2011), Erdalinda 

et al. (2015),  Renwarin (2017),  Tripitoko (2015), Zulbetti et al. (2015), 

dan Iskandar (2017) juga menyatakan hasil yang sama bahwa LDR tidak 

mempengaruhi pengembalian saham.  Tripitoko (2015) menjelaskan 

bahwa tidak adanya hubungan antara LDR dan pengembalian saham 

dikarenakan rasio LDR yang tinggi bukan merupakan faktor pendorong 

naiknya pengembalian saham. Semakin tinggi likuiditas perusahaan bisa 

berdampak pada kredit yang disalurkan mengalami kemacetan dalam 

pengembalian. Tidak adanya hubungan LDR dan pengembalian saham 

juga bisa disebabkan karena rendahnya permintaan kredit sehingga 

pendapatan bunga bank kecil. Pendapatan bunga yang kecil belum 

mampu mempengaruhi pengembalian saham. 

5. GDP Indonesia dinyatakan tidak signifikan terhadap pengembalian saham 

perbankan di BEI. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang diteliti oleh Mugambi dan Okech (2016), Alqudah et al. (2017), 

Kirui et al. (2014), Mustapha Wasseja (2015), dan Osamwonyi dan 

Evbayiro-Osagie (2012). Mugambi dan Okech (2016) mengungkapkan 

bahwa relatif kecilnya sektor perbankan menyebabkan GDP Indonesia 

tidak memiliki korelasi terhadap pengembalian saham di sektor 

perbankan. 
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6. GDP China dinyatakan berpengaruh positif terhadap pengembalian saham 

perbankan di BEI. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Geske dan Roll (1983), Chen et al. (1986), Sharma (2002), Singh et al. 

(2011), Reddy (2012), Erdugan (2012), Erdalinda et al. (2015), Menike et 

al. (2015), dan Laichena dan Obwogi (2015). Erdalinda et al. (2015) 

mengungkapkan bahwa korelasi positif antara GDP indonesia dan 

pengembalian saham dikarenakan China merupakan mitra dagang terbesar 

Indonesia. Pertumbuhan dan perlambatan ekonomi yang terjadi di China 

maka akan berdampak ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang lebih 

baik di China akan memberikan pengaruh positif bagi Indonesia. Risiko 

NPL dalam perbankan akan kecil karena China mampu membayar 

hutang-hutangnya. Sehingga arus kas perusahaan perbankan menjadi 

meningkat dan akan meningkatkan pengembalian saham. 

7. GDP Amerika dinyatakan berpengaruh negatif terhadap pengembalian 

saham perbankan di BEI dan konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ritter (2005). Hal ini bisa dipicu karena apabila ekonomi 

Amerika menguat, maka investor akan kabur ke negara tersebut dan 

mencabut dana dalam negeri. Hal ini dapat menyebabkan arus kas 

perusahaan menjadi tidak baik sehingga suku bunga menurun dan 

pengembalian saham menurun. 
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5.2 Keterbatasan 

 Berikut terdapat beberapa keterbatasan dalam menyelesaikan penelitian 

ini: 

1. Dalam melakukan pengujian uji Multiple Langrange, peneliti mengambil 

nilai residu dalam eviews kemudian dilakukan perhitungan dalam 

microsoft excel. Hal ini menyebabkan nilai probabilitas tidak muncul 

secara otomatis dan memakan waktu yang tidak singkat. 

2. Hasil penelitian variabel independen GDP Amerika hanya didukung oleh 

Ritter (2005).  

5.3 Rekomendasi 

 Untuk keperluan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti bisa melakukan pengujian 

uji Multiple Langrange dengan aplikasi statistika sehingga hasil akan 

keluar secara otomatis dan tidak memakan waktu yang cukup lama. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat lebih 

memperbanyak jurnal pendukung untuk lebih memperkuat hasil yang telah 

diteliti peneliti sebelumnya. 
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