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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1   Kesimpulan 

Dalam penelitian penulis menemukan bahwa rasio likuiditas relatif 

berhubungan dengan profitabilitas bank selama dalam periode penelitian. ROA 

pada bank di Indonesia ditemukan memiliki nilai yang bagus dan dipengaruhi 

positif oleh current ratio, advance to deposit ratio, cash deposit ratio dan cash 

reserve ratio. Ditemukan juga bahwa ROE yang dipengaruhi positif oleh current 

ratio, advance to deposit ratio, deposit asset ratio dan cash reserve ratio. 

Likuiditas sendiri dipandang sebagai sumber utama dalam kontribusi 

kesejahteraan ekonomi oleh bank dan juga sebagai risiko utama bank. Transaksi 

atau komitmen finansial memiliki implikasi bagi likuiditas bank. Pengembalian 

investasi harus lebih tinggi dari pada tingkat bunga sehingga dapat menarik lebih 

banyak investor untuk berinvestasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dipengaruhi secara 

positif oleh current ratio. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

rasio lancar akan semakin tinggi tingkat tingkat likuiditas dan dapat meningkatkan 

profitabilitas. Advance to deposit ratio juga ditemukan memiliki hubungan positif 

terhadap profitabilitas. Artinya pihak bank dapat menyulurkan kredit melalui dana 

yang dihimpun dari masyarakat dengan lancar. Variabel cash deposit ratio 

ditemukan adanya hubungan positif terhadap ROA. Setiap kenaikan CDR akan 

meningkatkan likuiditas sehingga dapat menurunkan resiko kredit macet pada 

bank. Deposit asset ratio ditemukan adanya hubungan negatif terhadap ROA yang 
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berarti penurunan DAR akan meningkatan ROA. Cash reserve ratio ditemukan 

mempengaruhi ROA dan ROE secara signifikan yang bersifat positif. Hal ini 

dikarenakan perbankan membutuhkan dana dalam investasi dan ekspansi. 

Sehingga dengan menigkatkan profit dapat meningkatkan profitabilitas.  

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan lembaga perbankan telah 

memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas seluruh sistem keuangan 

karena mereka menawarkan mekanisme kelembagaan yang efisien di mana 

sumber daya dapat dimobilisasi dan diarahkan dari penggunaan yang kurang 

esensial untuk investasi yang lebih produktif. Likuiditas merupakan hal yang 

sangat penting bagi bank dikaranakan jika likuiditas bermasalah akan terjadi 

kredit macet yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup perbankan. 

Oleh kerena itu, bank harus selalu menjaga kesehatan likuiditasnya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah hanya mengambil data dari 

bank indonesia tercatat di BEI dan OJK. Sampel bank yang diambil hanya 92 dari 

total 120 dikarenakan ketidaklengkapan laporan keuangan yang dimiliki sehingga 

perlu eliminasi dari penelitian. Tahun penelitian terdiri dari 5 tahun dengan 

periode 2013-2017.  Variabel independen yang digunakan hanya berfokus pada 

likuiditas serta teori-teori penjelasan yang dikutip dalam penelitian ini masih 

minim. 
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5.3     Rekomendasi Penelitian 

   Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya berfokus pada 

titik likuiditas tetapi disarankan untuk meneliti tentang CAMEL dimana 

mengukur lima kriteria seperti capital, asset quality, management, earning, dan 

likuidity pada bank sehingga dapat mengetahui kondisi dan kesehatan bank lebih 

jelas. Selain itu sampel penelitian sebaiknya juga ditarik lebih besar misalnya 

meneliti bank yang berapa di luar negeri, dengan tahun penelitian yang lebih 

lama, sehingga bisa dapat membandingkan kenerja serta kondisi bank di 

Indonesia. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun pedoman 

bagi pihak manajemen dalam menghasilkan strategi bisnis. 
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