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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Kondisi Keuangan dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Business Risk pada perusahaan perbankan konvensional 

di Indonesia. Penentuan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling 

pada perbankan konvensional. Perusahaan yang diambil sebagai sampel sebanyak 34 

perusahaan selama 3 tahun amatan. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 102 sampel. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan alat pengujian berupa SPSS for windows versi 20 dan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa laporan keuangan 

perusahaan perbankan konvensional yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id dan ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR), , Loan to Deposit Ratio (LDR), dan  Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Business 

Risk pada perusahaan perbankan konvensional di Indonesia.  

2. Sedangkan Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan 

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Business Risk pada 

perusahaan perbankan konvensional di Indonesia.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, 

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

masih sedikit, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat 

memperhatikan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang 

mempengaruhi Business Risk seperti pertumbuhan aset, Net Profit Margin 
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(NPM), ataupun rasio keuangan lain yang bisa dijadikan parameter untuk 

menilai risiko bisnis perbankan.  

2. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian agar 

hasil yang diperoleh lebih baik dan hasil penelitian akan konsisten dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

5.3 Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel independen yaitu Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to 

Deposit Ratio (LDR),Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

Ukuran Perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada periode 2013-2015, untuk peneliti selanjutnya 

dapat memperpanjang periode pengamatan. 


