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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

A. Simpulan 

       Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas, 

kecukupan modal dan intelektual kapital terhadap profitabilitas. Pengukuran 

risiko likuiditas yang digunakan adalah LDR, kecukupan modal diproksikan 

dengan CAR dan intelektual kapital yang diukur menggunakan model VAIC. 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda, dengan jumlah sampel 27 

bank yang terdafar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 

2013-2018, pengamatan dilakukan selama 6 tahun dan diperoleh sampel 

sejumlah 161. Berdasarkan hasil dari peelitian yang dilakuka, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. 

Hasil ini sesuai dengan perhitungan Uji t, nilai t hitung yaitu 4,389 dan 

probabilitas 0,000 (profitabilitas < 0,005), yang artinya H1 diterima. 

2. Kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak sigifikan terhadap 

profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2018. Hasil ini sesuai dengan perhitungan Uji t, nilai t hitung 

yaitu 0,441 dan probabilitas 0,6594 (profitabilitas > 0,005), yang artinya 

H2 ditolak. 

3. Intelektual kapital berpengaruh positif namun tidak sigifikan terhadap 

profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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periode 2013-2018. Hasil ini sesuai dengan perhitungan Uji t, nilai t hitung 

yaitu 0,0117 dan probabilitas 0,9907 (profitabilitas > 0,005), yang artinya 

H3 ditolak. 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diaksanakan, terdapat beberapa 

saran untuk penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu: 

1. Sampel yang digunakan bisa lebih luas lagi, tidak sekedar perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Tahun pengamatan yang digunakan dapat diperpanjang, agar sampel yang 

digunakan lebih banyak lagi. 

3. Variabel yang digunakan lebih diperluas, baik variable dependen maupun 

independennya, seperti rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas, 

C. Keterbatasan 

       Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan hanya perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia secara konsisten dari 2013-2018. 

2. Periode penelitian hanya sebanyak 6 tahun. 

3. Variable yang digunakan dalam penelitian hanya sebatas risiko likuiditas, 

kecukupan modal dan intelektual kapital.  

 


