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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan   

  Pokok landasan dasar dari studi ini ialah menganalisa pengaruh 

keterkaitan dari Net Interest Margin, Fees/Income, Return on Investment,  

dan Non Performing Loan terhadap bank performance dan corporate 

governance. Sehingga dari data kesimpulan hasil analisa uji data yang 

cukup detail tersebut menyimpulkan bahwa  Return on Equity dan Non 

Performing Loan serta Non Interest Income berpengaruh nilai signifikan 

positif terhadap kinerja bank dan tata kelola perusahaan (H1, H2 dan H3 

terbukti).  

  Return on Equity dan Non Performing Loan memiliki hubungan 

atas pengaruh dengan nilai signifikan terhadap kinerja bank dan tata kelola 

perusahaan. Menyimpulkan dari informasi terkait bahwa mengenai rasio 

NIM, NII, ROE, yang ada pada laporan keuangan tahunan perbankan 

dapat membantu investor dalam menentukan tata kelola perusahaan yang 

menggunakan kebijakan-kebijakan yang merupakan suatu taktik 

manajemen dalam kinerja bank. 

  

5.2 Keterbatasan  

 Beberapa kekurangan sampel dalam penelitian ini ialah 

berdasarkan ketidak ketersediaan data laporan keuangan tahunan 

perusahaan perbankan yang dibutuhkan dikarenakan tidak 
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dipublikasikan atau diupdate secara baik dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

6 Studi ini berbatas atas variabel Net Interest Margin kepada Return on 

Equity dan Non Performing Loan yang sudah terkandung atau ditampilkan 

dalam laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang sudah diaudit 

secara detail oleh bidang profesional. 

7 Penggunaan variabel yang dibatasi dengan yang akan diuji yaitu bank 

performance dan corporate governance  yang mana mengukur bagaimana 

kondisi keuangan perbankan Indonesia itu sendiri dalam dunia ekonomi yang 

cukup pesat saat ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

  Tentang hal saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh 

peneliti terhadap penelitian atau studi ini jika dilakukan di masa 

mendatang adalah seperti berikut: 

a. Studi ini mempunyai keterbatasan data dimana menggunakan variabel 

kinerja bank serta corporate governance  dalam penentuan besarnya 

akan resiko bank terhadap suatu laporan keuangan. Peningkatan atas 

total sampel/contoh yang dipilih, menyebar luaskan ruang lingkup 

studi seperti dengan yang telah dilakukan penelitian diberbagai 

negara-negara asean atau asia tenggara serta juga dengan melakukan 

peningkatan jumlah tahun yang diambil dalam penelitian agar dapat 

lebih mencerminkan keadaan baik dan sebenarnya di Indonesia 

ataupun bahkan dunia secara keseluruhan. 
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b. Diharapkan untuk penelitian studi berkelanjutan semoga dapat 

membuat peneliti lainnya dengan melihat data/informasi terbaru 

dalam mengetahui tingkat bagaimana kualitas ilmu akuntansi saat ini 

serta meneliti berbagai alasan mengapa bisa terjadi pada beberapa 

perusahaan menjadi outlier dalam studi penelitian ini. 
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