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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Bank Mandiri 

(Persero).Tbk dan PT. Bank Central Asia.Tbk pada tahun 2013-2015, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk dengan 

menggunakan metode CAMELS ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia, untuk 

periode 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”, periode 2014 

dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”, dan untuk periode 2015 

dengan kesimpulan peringkat komposit “SEHAT”. 

2. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Central Asia.Tbk dengan 

menggunakan metode CAMELS ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia, untuk 

periode 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit “SANGAT SEHAT”, 

periode 2014 dengan kesimpulan peringkat komposit “ SANGAT SEHAT”, 

dan untuk periode 2015 dengan kesimpulan peringkat komposit “SANGAT 

SEHAT”.  

3. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk dengan 

menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 



 140 

untuk periode 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang 

mencerminkan kondisi bank yang secara umum SANGAT SEHAT , untuk 

periode 2014 dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang mencerminkan 

kondisi bank yang secara umum SANGAT SEHAT, dan untuk periode 2015 

dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang mencerminkan kondisi bank 

yang secara umum SANGAT SEHAT. 

4. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Central Asia.Tbk dengan 

menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

untuk periode 2013 dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang 

mencerminkan kondisi bank yang secara umum SANGAT SEHAT , untuk 

periode 2014 dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang mencerminkan 

kondisi bank yang secara umum SANGAT SEHAT, dan untuk periode 2015 

dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang mencerminkan kondisi bank 

yang secara umum SANGAT SEHAT. 

5. Terdapat perbedaan analisis pada periode 2013 sampai dengan 2015, jika 

menggunakan metode CAMELS laporan Keuangan PT. Bank 

Mandiri(Persero).Tbk dikategorikan Sehat tetapi jika menggunakan metode 

RGEC dikategorikan Sangat Sehat. 

6. Penilaian faktor Good Corporate Governance Pada PT. Bank Mandiri 

(Persero).Tbk tahun 2013 menunjukkan predikat BAIK, dan faktor Good 

Corporate Governance pada tahun 2014 semester 1 menunjukkan predikat 

BAIK,  pada smester 2 terdapat kenaikan secara peringkat dengan predikat 
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SANGAT  BAIK, dan pada tahun 2015 penilaian faktor Good Corporate 

Governanc semesster 1 mendapat predikat baik sedangkan pada semester 2 

mendapat predikat SANGAT BAIK. 

7. Penilaian faktor Good Corporate Governance pada PT. Bank Central 

Asia.Tbk tahun  2013 Ssampai dengan tahun 2015 menujukkan predikat 

SANGAT BAIK,  

8. Metode RGEC merupakan metode yang ddigunakan lembaga keuangan dalam 

melakukn penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan 

resiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara 

konsolidasi. Pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang 

komprehensif dan terstuktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang 

dihadapi dan prospek perkembangan bank . Pembeda RGEC dengan 

CAMELS ialah penilaian terhadap risiko inhern dan kualitas penerapan 

manajemen resiko dalam operasional bank.  

5.2 Saran 

     Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami selama 

penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai beriku: 

1. Secara Umum rasio keuangan pada PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk dan PT. 

Bank Central Asia.Tbk dengan menggunakan metode CAMEL dan RGEC 

dalam kategori sehat, diharapkan agar dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitas rasio kesehatan bank. 
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2. PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk dan PT. Bank Central Asia.Tbk diharapkan 

mampu mempertahankan kesehatan bank untuk tahun-tahun berikutnya tidak 

hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi perlu juga untuk 

mengembangkan usaha dengan pelayanan yang diberikan lebih aman, mudah, 

dan juga cepat. Selain itu, pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bank bisnis dan faktor eksternal lainnya hendaknya menjadi tolak 

ukur dalam menyusun anggaran tahun berikutnya.   

3. Banyaknya faktor eksternal perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan seperti faktor pemerintahan sebaiknya juga lebih diperhatikan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan.   

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

tentang penilaian kesehatan bank dengan menggunakan indikator rasio 

keuangan  lainnya yang belum digunakan pada penelitian ini seperti risk 

profile yaitu risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, 

risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan dari indikator earning yaitu, sumber-

sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan 

manajemen rentabilitas yang terdapat pada pengukuran tingkat kesehatan 

bank mengacu pada metode RGEC. 

 

 

 


