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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

pengaruh

variabel

independen, terdiri dari operating effieciency ratio (OER), loan to deposits ratio
(LDR), return on equity (ROE), dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap
variabel dependen yaitu real return. Penelitian ini dilakukan terhadap bank-bank
yang telah go public dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta pada periode
tahun 1997 sampai tahun 2001. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.
A. KESIMPULAN
1. Hasil pengujian pada tahun 1997 dan 1999 menunjukkan hasil yang sama
yaitu bahwa variabel yang berpengaruh terhadap real return adalah
operating efficiency ratio dan loan to deposits ratio. Sedangkan capital
adequacy ratio dan return on equity tidak berpengaruh. Keadaan ini
disebabkan karena pada saat itu krisis moneter melanda, dan perbankan
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dapat dikatakan sebagai institusi pertama yang terkena dampak. Inflasi
yang tinggi harga-harga yang meningkat dan daya beli masyarakat
menurun, merupakan beberapa contoh akibat krisis moneter yang melanda
dunia khususnya Asia Tenggara. Akibat-akibat krisis tersebut berdampak
buruk pada industri perbankan, antara lain bank kesulitan memenuhi
kecukupan modal karena inflasi yang tinggi menyebabkan nasabah lebih
memilih investasi dalam bentuk fixed assets daripada menyimpan uang di
bank. Dampak lain dari keengganan masyarakat menyimpan uang di bank
antara lain adalah nilai return on equity yang sangat kecil.
2. Hasil pengujian tahun 1998 menunjukkan variabel independen yang
berpengaruh terhadap real return adalah operating efficiency ratio dan
return on equity. CAR dalam hasil penelitian tahun 1998 juga belum
tampak berpengaruh terhadap real return, karena krisis yang yang belum
berakhir. Sedangkan LDR tidak berpengaruh terhadap real return, hal ini
disebabkan antara lain oleh kekhawatiran bank untuk menjalankan fungsi
intermediary karena tingginya risiko non performing loan, dan suku bunga
SBI yang tinggi serta Surat Berharga Antarbank saat itu dinilai oleh bank
lebih aman untuk kelebihan likuiditas bank karena lebih bebas risiko.
3. Hasil pengujian tahun 2000 menunjukkan variabel yang berpengaruh
terhadap real return adalah loan to deposits ratio. Kecilnya CAR masih
disebabkan oleh krisis keuangan yang berkepanjangan yang melibatkan
faktor-faktor yang cukup rumit. Inflasi yang tinggi dan rendahnya daya beli
masyarakat merupakan penyebab utama kecilnya ROE yang diperoleh
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bank, selain itu persaingan antar bank berupa penawaran layanan-layanan
baru dalam masa krisis mengakibatkan margin keuntungan yang tipis.
Sedangkan rendahnya nilai OER lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas
staf bank yang mampu melakukan penilaian kredit yang terpercaya. Hal ini
menyebabkan tingginya non performing loan.
4. Pada hasil pengujian tahun 2001 menunjukkan bahwa operating efficiency
ratio, loan to deposits ratio dan capital adequacy ratio berpengaruh
terhadap real return. Rendahnya nilai ROE masih disebabkan oleh
persaingan yang tajam antar bank untuk mendapatkan nasabah dengan
menawarkan produk layanan baru sehingga margin keuntungan rendah.
Pada uji F yang dilakukan masing-masing pada tahun 1997 sampai tahun
2001 menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama variabel independen
berpengaruh terhadap real return.
B. KETERBATASAN
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain :
1. Variabel yang digunakan hanya beberapa variabel fundamental, sedangkan
sebenarnya masih terdapat variabel-variabel fundamental lain yang
diperkirakan berpengaruh terhadap real return. Selain itu masih terdapat
faktor-faktor eksternal misalnya indikator-indikator perekonomian yang
dimungkinkan relevan dengan real return.
2. Sampel yang digunakan relatif kecil dan hanya berasal dari industri
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 19972001.
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3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan size effect.
4. Adanya windows dressing yang memungkinkan pihak internal bank
melakukan mark up angka-angka dalam laporan keuangan sehingga yang
dilaporkan bukan kondisi yang sebenarnya. Praktek ini biasanya dilakukan
pada bank yang berkinerja buruk sehingga bisa saja hal itu dilakukan
untuk menghindari likuidasi pemerintah karena periode sampel diambil
saat periode krisis yang menyebabkan pemerintah melikuidasi beberapa
bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil uji dan hasil penelitian.
5. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel-variabel lain
misalnya indikator-indikator ekonomi yang dimungkinkan relevan dengan
real return. Selain itu, peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan
firm size.
C. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang diambil, diajukan saran-saran sebagai
berikut :
1. Calon investor harus lebih jeli sebelum membeli saham perbankan, karena
dalam masa resesi ekonomi dimungkinkan bank yang bersangkutan
memiliki non performing loans

yang tinggi

yang berati turut

mempengaruhi perolehan keuntungan bank.
2. Bank sebaiknya meningkatkan kemampuan menganalisis permintaan
kredit dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga default
risk bisa ditekan.
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3. Pihak bank harus lebih memperhatikan sumber daya manusianya,
pengadaan training untuk meningkatkan kemampuan staff bank dalam
menjalankan operasional bank sangat diperlukan. Peningkatan kemampuan
sumber daya manusia akan membantu mengurangi risiko-risiko bank,
khususnya default risk.
4. Persaingan yang tajam menyebabkan bank harus mencari terobosan baru
dalam layanan jasanya. Hal ini mengakibatkan ROE yang rendah. Selain
itu bank-bank kecil yang asetnya hanya ratusan miliar rupiah akan
kesulitan memenuhi tuntutan persaingan, oleh karena itu sebaiknya bank
kecil mengadakan merger dengan bank-bank besar dalam hal layanannya.

