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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menganalisis tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan dan 

non-perbankan di Indonesia yang menerapkan instrumen keuangan lindung nilai 

PSAK 50 & 55 (Revisi 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan dan peningkatan kinerja keuangan perbankan dan non-

perbankan yang semakin baik terhadap penerapan instrumen keuangan lindung 

nilai PSAK 50 & 55 (Revisi 2006). Untuk menilai kinerja keuangan perbankan 

dan non-perbankan, digunakan tiga rasio keuangan yaitu rasio likuiditas yang 

diproksikan dengan rasio lancar, rasio profitabilitas yang diproksikan dengan net 

profit margin (NPM), dan  financial leverage ratio yang diproksikan dengan total 

hutang terhadap total aset (THTA). 

 

 Berdasarkan hasil pengujian, maka disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan signifikan pada rasio lancar antara sebelum dan sesudah 

penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 & 55 (revisi 2006) pada 

perbankan dan non-perbankan tahun 2008-2011 dan nilai rasio lancar 

mengalami peningkatan yang semakin baik sesudah penerapan instrumen 

keuangan lindung nilai PSAK 50 & 55 (revisi 2006). Hal tersebut terjadi 

dikarenakan pada penelitian ini perusahaan memiliki rata-rata rasio likuiditas 
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yang cukup tinggi, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

2. Terdapat perbedaan signifikan pada nilai net profit margin antara sebelum dan 

sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 & 55 (revisi 

2006) pada perbankan dan non-perbankan tahun 2008-2011 dan nilai net profit 

margin mengalami peningkatan yang semakin baik sesudah penerapan 

instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 & 55 (revisi 2006). Hal tersebut 

terjadi dikarenakan pada penelitian ini perusahaan memiliki rata-rata nilai net 

profit margin yang cukup tinggi, sehingga akan berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

 

3. Terdapat perbedaan signifikan pada nilai total hutang terhadap total aset antara 

sebelum dan sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 & 

55 (revisi 20060 pada perbankan dan non-perbankan tahun 2008-2011 dan nilai 

total hutang terhadap total aset mengalami peningkatan yang semakin baik 

sesudah penerapan instrumen keuangan lindung nilai. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan pada penelitian ini perusahaan memiliki rata-rata nilai total hutang 

terhadap total aset yang rendah, sehingga akan berpengaruh secara negatif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dalam penelitian ini 

hanya menggunakan tiga variabel, yaitu rasio lancar, net profit margin, 

dan total hutang terhadap total aset, sehingga untuk peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan 

instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 & 55 (revisi 2006) dan kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Penelitian ini tidak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan yang bersifat non-keuangan. 

. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian sejenis selanjutnya yaitu : 

1. Variabel rasio lancar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan dan non perbankan di BEI, peneliti 

menyarankan manajemen bank memperhatikan rasio lancar, karena rasio lancar 

merupakan salah satu variabel yang konsisten dalam mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan yang dalam hal ini penerapan instrumen keuangan 

lindung nilai perusahaan yang lebih baik.  

2. Variabel net profit margin (NPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan dan non perbankan di BEI, 

peneliti menyarankan manajer perusahaan sebaiknya menerapkan kebijakan 

dengan mengoptimalkan aktivitas operasional perusahaan melalui penjualan 

bersih yang tinggi, karena perubahan net profit margin  mempunyai pengaruh 
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yang positif terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik . 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas penjualan yang tinggi akan 

meningkatkan tingkat pendapatannya.  

 

3. Variabel total hutang terhadap total aset  berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dan non perbankan di BEI, 

peneliti menyarankan manajemen bank perlu memperhatikan total hutang 

terhadap total aset  karena total hutang terhadap total aset merupakan salah satu 

variabel yang konsisten dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

yang dalam hal ini penerapan instrumen keuangan lindung nilai perusahaan 

yang lebih baik.  

 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel jenis perusahaan 

lain yang sesuai dengan penerapan instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 

& 55 (revisi 2006) dengan periode penelitian yang lebih panjang sehingga 

hasilnya lebih dapat digeneralisasi. 

 

 


