
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh informasi 

asimetri, kualitas akuntansi, return on assets dan credits risk terhadap loan pricing 

pada perusahaan perbankan. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode 

purposive sampling dan didapat 27 sampel perusahaan perbankan dengan periode 

pengamatan 3 tahun yaitu dari tahun 2016 – 2018, sehingga total observasi 

diperoleh sebanyak 81 sampel dengan menggunakan lapoan keuangan perusahaan 

perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik dan regresi linier berganda dengan tingkat kepercayaan 95%.  

 

Berikut kesimpulan hasil pengujian hipotesis adalah informasi asimetri, return on 

assets berpengaruh secara signifikan terhadap loan pricing, credits risk 

berpengaruh secara signifikan terhadap loan pricing pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018 dan kualitas akuntansi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap loan pricing pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak dibidang usaha yang lebih 

luas dan tidak terbatas pada sektor perbankan saja sesuai dengan kondisi yang 

terjadi pada saat itu. 

2. Jumlah tahun penelitian bisa di perpanjang untuk tahun kebelakang dan tahun 

kedepan (terbaru), sehingga lebih menggambarkan loan pricing perusahaan 

yang ada di Indonesia. 

3. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan kajian ulang tentang loan 

pricing, disarankan untuk menambankan variabel lainnya atau menggantinya. 
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4. Menambahkan sumber – sumber informasi lainnya, sehingga lebih dapat 

menggabarkan kondisi perusahaan seperti: koran, laporan – laporan 

lainnyayang dikeluarkan oleh perusahaan, majalah dan informasi lainnya. 

 

5.3 Keterbatasan Penulisan 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2016 – 2018. 

2. Penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mempengaruhi loan pricing 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018. 

 

 


