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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan  maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian pada Bank Umum yang ditinjau dari faktor Risk Profile 

dengan menilai risiko kredit (NPL) menujukkan nilai rata-rata NPL secara 

keseluruhan 2,26% dengan memperoleh peringkat 2 yaitu predikat sehat, 

hal ini berarti bahwa kerugian  yang dihadapi bank dari risiko kredit 

tergolong rendah. Sedangkan penilaian risiko likuiditas (LDR) 

menunjukkan nilai rata-rata LDR secara keseluruhan sebesar 85% dengan 

memperoleh peringkat 3 yaitu predikat cukup sehat, hal ini berarti bahwa 

kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong tinggi. 

2. Hasil analisis Self Assesment Bank Umum menunjukkan bahwa rata-rata 

secara keseluruhan rata-rata Good Corporate Governance (GCG) yaitu 

peringkat 2. Berdasarkan SAL SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 peringkat 2 

mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola 

yang secara umum baik. 

3. Hasil penilaian komponen Earning atau Rentabilitas dengan menggunakan 

alat ukur rasio yaitu: 

a. Return On Asset (ROA) menunjukkan nilai rata-rata ROA Bank 

Umum secara keseluruhan sebesar 2,11% dengan predikat Sehat dan 

mendapatkan peringkat 2. Hal ini berarti bahwa kinerja Bank Umum 
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dalam menghasilkan laba memadai dan kemampuan laba dalam 

meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa mendatang 

tinggi. 

b. Return On Equity (ROE) menunjukkan nilai rata-rata ROE Bank 

Umum secara keseluruhan sebesar 14,84% dengan predikat cukup 

sehat dan mendapatkan peringkat 3. Hal ini berarti bahwa kinerja Bank 

Umum dalam menghasilkan laba cukup memadai dan kemampuan laba 

dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa 

mendatang cukup baik. 

c. Net Interest Margin (NIM) menunjukkan nilai rata-rata NIM Bank 

Umum secara keseluruhan sebesar 5,75% dengan predikat sangat sehat 

dan mendapatkan peringkat 1. Hal ini berarti bahwa kinerja Bank 

Umum dalam menghasilkan laba sangat memadai dan kemampuan 

laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa 

mendatang sangat tinggi. 

d. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan Bank Umum 

memiliki BOPO sebesar 81,26% dengan predikat sangat sehat atau 

masuk ke dalam peringkat 1. Hal ini berarti bahwa kinerja Bank 

Umum dalam menghasilkan laba sangat memadai dan kemampuan 

laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa 

mendatang sangat tinggi. 
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4. Penilaian pada Bank Umum yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan menggunakan metode Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earning dan Capital (RGEC) periode 2012-2016, menunjukkan bahwa 

rata-rata tingkat kesehatan bank umum menduduki peringkat 2 dengan 

predikat SEHAT. Sesuai dengan SAL SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 

menyatakan bahwa bank yang menduduki peringkat 2 berarti 

mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Adapun terdapat kelemahan maka 

secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.  

6.2 Saran 

Dengan adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang peneliti alami 

selama jalannya penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Industri perbankan sebaiknya lebih memperhatikan kinerja bank terutama 

dalam menjaga risiko kredit, risiko likuiditas, risiko rentabilitas (ROE) dan 

meningkatkan good corporate governance. Sehingga kinerja bank dapat 

tumbuh menjadi baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan penelitian 

tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan indikator 

rasio keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan dengan metode 

yang terbaru. 


