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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecukupan 

modal sebesar 0,005, hasil ini sesuai dengan teori bahwa laba merupakan 

bagian dari modal inti perbankan. Sehingga perusahaan yang memiliki modal 

yang banyak berarti perusahaan tersebut mampu memanfaatkan seluruh aktiva 

yang dimilikinya untuk memperoleh laba dan laba merupakan bagian dari 

modal inti perbankan. 

2. Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kecukupan modal dan harga saham sebesar 0,019 dan 0,004, hal ini 

menandakan bank yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan 

mengelola modalnya dengan baik untuk memenuhi kewajiban penyediaan 

modal minimum menurut Bank Indonesia. Selain itu, tata kelola perusahaan 

yang baik akan memberikan sinyal berupa kepercayaan bagi investor, 

sehingga investor merasa aman dan tertarik untuk melakukan pembelian 

saham perusahaan. 

3. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

sebesar 0,022, hal ini menandakan resiko kredit yang rendah akan 
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memberikan sinyal yang baik kepada para investor untuk menanamkan 

dananya pada perusahaan, karena resiko yang akan ditanggung investor akan 

semakin kecil, dengan demikian investor akan tertarik untuk melakukan 

pembelian saham.  

4. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

sebesar 0,028, hal ini menandakan semakin besar pendapatan bunga yang 

diperoleh perusahaan akan memberikan sinyal positif kepada investor, 

semakin banyak investor yang tertarik akan berdampak pada kenaikan harga 

saham perusahaan.   

5. Tingkat Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan 

signifkansi 0,598, hal ini berarti informasi tingkat kecukupan modal tidak 

digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi, karena 

tingkat kecukupan modal rata-rata perbankan masih tinggi, menandakan bank 

mampu menjalani usahanya serta menanggung resiko yang ada. 

5.2 Saran  

 Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan beberapa saran untuk kedepannya sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menemukan faktor lain yang mampu 

memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kecukupan modal dan 

harga saham perbankan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih 

variatif yang berguna bagi perusahaan dan para investor.  
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2. Bagi perusahaan, peneliti menyarankan perusahaan  untuk memperhatikan 

laba perusahaan dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa permodalan perbankan dapat dipenuhi melalui 

pemanfaatan aktiva untuk menghasilkan laba serta tata kelola perusahaan 

yang baik. Dengan demikian perusahaan dapat memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia serta mampu menjaga kepercayaan 

masyarakat atas jasa perbankan. Selain itu perusahaan juga harus 

memperhatikan tingkat kredit bermasalah dan pendapatan bunga bersih, 

karena tingkat kredit bermasalah serta pendapatan bunga bersih yang tinggi 

ikut berperan dalam penentuan investor melakukan pembelian saham.  

3. Bagi investor, dalam keputusan investasi di pasar modal perbankan, peneliti 

menyarankan investor untuk dapat memperhatikan tingkat kredit bermasalah 

dan pendapatan bunga bersih sehingga dapat meminimkan resiko yang akan 

dialami ketika berinvestasi.  


