
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini membahas Analisis Faktor Determinan Perbankan terhadap 

Stock Return (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2014-

2018). Penelitian ini menggunakan non-performing loan (NPL), capital adequacy 

ratio (CAR), return on assets (ROA), operating expense towards operating income 

(BOPO), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) sebagai variabel independen dan stock 

return sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 sebagai populasi penelitian 

dengan menggunakan 28 bank konvensional sebagai sampel penelitian. 

Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Stock Return. Return On Assets (ROA), serta 

Operating Expense Towards Operating Income (BOPO), dan Ukuran Perusahaan 

(SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Stock Return Perusahaan perbankan. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan diharapkan keterbatasn ini 

dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian ini dilakukan dalam periode yang relatif singkat yaitu dari tahun 2014-

2018 



 

 

2. Keterbatasan dalam jumlah sampel penelitian yang memungkinkan terjadinya bias 

3. Penelitian terbatas hanya pada perusahaan perbankan konvensional 

5.3. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang 

didasarkan pada kesimpulan serta keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian agar 

hasil yang didapatkan lebih baik 

2. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menambah referensI terbaru sebagai 

sumber data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel independen 

lainnya yang diduga mampu menjelaskan variabel dependen 

5.4. Implikasi Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen keuangan 

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh NPL, CAR, ROA, BOPO, dan SIZE 

terhadap stock return pada perusahaan perbankan yang go public. 

2. Bagi Investor dan Nasabah 

Dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan tingkat kesehatan 

bank-bank di Indonesia pada umumnya, serta mengetahui rasio yang berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham khususnya pada perusahaan perbankan 



 

 

yang terdaftar di BEI. Sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan 

keputusan investasi terutama pada perusahaan perbankan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik yang 

serupa karena dalam penelitian ini telah menganalisis rasio keuangan perbankan 

secara umum terhadap return saham, yaitu: rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas. 

 


