
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan capital dan intellectual capital berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Sedangkan asset quality 

(kredit) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan di masa yang 

akan datang disebabkan oleh proporsi kredit yang terlalu besar dari keseluruhan 

total aktiva yang akan menimbulkan resiko terjadinya kredit macet yang 

mengakibatkan pengembalian yang seharusnya didapatkan perusahaan menjadi 

tidak dapat diperoleh sehingga menyebabkan laba tidak bertumbuh.   

 Asset quality (aktiva produktif) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba perbankan di masa yang akan datang disebabkan oleh perbankan belum 

efektif menekan APYD dan memaksimalkan aktiva yang memberikan 

penghasilan dikarenakan total keseluruhan aktiva didominasi oleh kredit yang 

pengembaliannya lebih berisiko dibandingkan penambahan aktiva antar bank. 

Dan liquidity tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan disebabkan 

banyak perbankan yang mengorbankan dananya untuk mencapai posisi likuiditas 

yang tinggi sehingga mengakibatkan laba menjadi tidak bertumbuh. 

 

B.  Keterbatasan 

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti,yaitu: 
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1. Masih banyak perusahaan perbankan yang tidak mengalami pertumbuhan laba 

sehingga banyak yang dikeluarkan dari sampel karena tidak memenuhi kriteria 

serta ada beberapa perbankan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

dibawah tahun 2010. Hal ini menyebabkan jumlah sampel semakin sedikit. 

2. Nilai adjusted R square yang tergolong kecil yaitu hanya 14% yang 

menandakan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pertumbuhan laba diluar variabel independen pada penelitian ini. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, peneliti dapat memberikan 

masukan yaitu: 

1. Pihak manajemen dapat memaksimalkan pengelolaan kecukupan modal dan 

modal intelektual yang baik sehingga dapat mencapai pertumbuhan laba yang 

diharapkan. 

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih dalam mengenai 

mengapa variabel asset quality yang diukur dengan dari rasio kredit , asset 

quality yang diukur dengan rasio aktiva produktif, dan liquidity tidak 

mempengaruhi pertumbuhan laba perbankan. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti ukuran 

perusahaan, non performing loan (NPL), dan biaya operasional/pendapatan 

operasional (BO/PO) kemudian melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

laba. 
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