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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh hubungan politik 

yang didukung dengan variabel independen state-owned bank, foreign bank, 

credit risk, risk aversion, efficiency dan liquidity risk terhadap pembiayaan 

pendanaan dan kinerja bank. Berlandaskan hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan disimpulkan bahwa: 

1. Variabel state-owned banks pada perbankan yang tercantum di BEI 

memberikan dampak signifikan positif pada kinerja perbankan dan  

signifikan negatif pada pembiayaan pendanaan. Hal ini mengemukakan 

bahwa bank negara yang dimana memiliki hubungan politik 

menghasilkan performa lebih baik dibandingkan bank asing yang tidak 

memiliki hubungan politik dan juga mengurangi biaya pendanaan karena 

kekuatan pasar mereka yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk 

mengenakan bunga pinjaman yang lebih tinggi (Ang, Ding, & Thong, 

2013; Bencheikh & Taktak, 2017; Li et al., 2008). Selain itu, 

keistimewaan seperti koneksi politik yang dapat membantu bank tersebut 

mendapat simpanan dari anggaran pemerintah atau perusahaan milik 

negara (Claessens, Feijen, & Laeven, 2008; Nys, Tarazi, & Trinugroho, 

2012; Prabowo, 2016).   

2. Variabel foreign banks pada perbankan yang tercatat di BEI. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel foreign banks berpengaruh 
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signifikan positif terhadap performa perbankan dan signifikan negatif 

terhadap pembiayaan pendanaan namun tidak berpengaruh signifikansi 

terhadap kinerja bank dari sisi ROE. Hasil pengujian ini membuktikan 

bahwa bank asing yang memiliki hubungan politik tetap berpengaruh 

terhadap kinerja bank namun tidak lebih baik dari bank negara yang 

memiliki hubungan politik begitu juga dari sisi biaya pendanaan bank. 

Koneksi politik kurang berperan bagi bank asing karena bank asing 

memiliki sumber keunggulan kompetitif lain untuk berpartisipasi di 

negara berkembang (Sutopo et al., 2017). Para investor juga lebih 

memilih untuk menanamkan modalnya ke bank domestik dibandingkan 

bank asing, hal ini dipengaruhi oleh modal yang dikeluarkan oleh 

investor untuk bank domestik lebih rendah dibandingkan dengan bank 

asing. Mengingat resiko yang dimiliki bank domestik juga lebih rendah 

dibandingkan bank asing (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006).  

3. Variabel efficiency menurut hasil dari penelitian terhadap perbankan 

yang terdaftar pada BEI tidak berpengaruh siginifikansi terhadap kinerja 

bank dari sisi ROA sedangkan dari sisi ROE, variabel efficiency 

signifikan negatif. Namun terhadap pembiayaan pendanaan berpengaruh 

signifikansi positif. Menurut Carretta, Farina, Gon, dan Parisi (2012), 

memiliki orang-orang yang bergelut dalam politik sebagai dewan 

perbankan membuat kinerja bank menjadi negatif karena akan 

mempengaruhi income, kredit bermasalah dan meningkatkan biaya 

efisiensi.  
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4. Variabel credit risk  pada perbankan yang tercatat di BEI dari penelitian 

didapatkan bahwa variabel credit risk berpengaruh signifikan negatif 

terhadap performa perbankan dari sisi ROA namun tidak berpengaruh 

signifikansi terhadap ROE dan pembiayaan pendanaan. Menurut David, 

Donna, David, dan Language (2010), performa perbankan diukur dari 

bagaimana perbankan menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aset yang ada yang salah satu indikatornya adalah resiko kredit, karena 

itu yang ROE tidak berpengaruh signifikansi. Bank yang memiliki 

hubungan politik rentan akan meningkatkan suku bunga kredit yang 

kemudian menyebabkan resiko kredit lebih tinggi dibandingkan bank 

yang tidak memiliki hubungan politik (Bliss & Gul, 2012).  

5. Variabel liquidity risk berlandaskan hasil penelitian pada perbankan yang 

tercantum di BEI memberikan dampak signifikan positif pada performa 

perbankan dan signifikan negatif pada pembiayaan pendanaan. 

Meningkatnya liquidity risk ini menyatakan bahwa tingkat aset yang 

likuid meningkat sehingga menurunkan nilai margin bunga dan membuat 

nilai pembiayaan pendanaan juga menurun dan meningkatkan performa 

perbankan. (Charumilind, Kali, & Wiwattanakantang, 2006; Claessens et 

al., 2008; Fraser, Zhang, & Derashid, 2006; Nys et al., 2012).  

6. Variabel risk aversion berlandaskan penelitian pada perbankan yang 

tercantum di BEI memberikan pengaruh bahwa variabel risk aversion 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank dari sisi ROA dan 

ROE namun berpengaruh signifikansi negatif terhadap pembiayaan 

pendanaan. Dalam menciptakan performa perbankan yang lebih baik dan 
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mengurangi biaya pendanaan yang dikeluarkan perbankan, dari pihak 

bank pastinya harus mengambil tindakan untuk meminimalisir resiko 

yang akan terjadi. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang ditemui dalam penyusunan penelitian, di antaranya: 

1. Keterbatasan data sekunder dimana data yang diteliti hanya data 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimana banyak 

perbankan yang terdaftar tidak melampirkan laporan keuangan 2013-

2017 dengan lengkap.  

2. Variabel independen yang digunakan hanya state-owned bank, foreign 

bank, credit risk, risk aversion, efficiency dan liquidity risk. Tingkat 

pengaruh antara variabel independen terhadap kinerja bank dan 

pembiayaan pendanaan masih rendah dan ditarik kesimpulan bahwa 

masih banyak faktor-faktor lain yang diluar model penelitian yang 

mempengaruhi kinerja bank dan pembiayaan pendanaan. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Adapun rekomendasi sebagai perbaikan untuk penelitian kedepan, seperti: 

1. Ruang lingkup sampel diperluas baik dari sisi penambahan tahun 

pengamatan maupun dari sisi perbandingan seperti penambahan 

perbandingan dua negara sehingga  jumlah sampel yang digunakan lebih 

besar dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya. Selain itu, 

dapat juga dilakukan penambahan variabel lain seperti ukuran dewan 
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yang terkait politik dan periode menjadi bagian dari politik selama 

menjadi dewan di perbankan tersebut. 

2. Untuk menjadikan penelitian menjadi lebih baik, peneliti selanjutnya 

dapat mengumpulkan literatur lain sebagai referensi pendukung dimana 

literatur ini mencakup variabel yang berpengaruh terhadap kinerja bank 

dan pembiayaan pendanaan.  
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