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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait,

baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat, pengguna jasa bank, maupun bank

indonesia sebagai pembina dan pengawas-pengawas bank-bank sebagai

perpanjangan tangan dari pihak pemerintah.

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada perusahaan perbankkan

yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2010-2012 dapat ditarik

kesimpulan bahwa nilai rasio CAR ( capital Adquecy Ratio) pada tahun

2010 sampai 2012 seluruh perusahaan perbankkan pada penelitian ini

memiliki nilai CAR sesuai kriteria yang ditentukan.

2. KAP (kualitas aktiva produktif) secara keseluruhan perusahaan

perbankkan mempunyai kualitas aktiva produktif  telah sesuai dengan

kriteria penilaian  yang artinya peningkatan jumlah APYD yang lebih

besar dibandingkan dengan jumlah aktiva produktif.

3. Rasio ROA( Return On Asset) bahwa secara keseluruhan perusahaan

perbankan mampu mengelolah asset yang dimilikinya sehingga

perusahaan mampu mempertahankan tingkat profitabilitasnya. Dilihat  dari

rasio BOPO ( Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasioanal )

mampu untuk mempertahankan tingkat efesiensi dalam menggunakan

biaya-biaya operasionalnya..

4. Rasio LDR (Loan To Deposit). Bahwa seluruh perusahaan perbankkan

mampu membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan dana
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pihak ketiga dan perusahaan dapat memenuhi permohonan kredit yang

layak dibiayai.

5. Kebijakan dari Bank Indonesia yang mengatur tingkat suku bunga yang

menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan

tingkat suku bunga baik dalam penyaluran kredit, deposito, dan tabungan

agar masyarakat tetap mempercayai pihak perbankan untuk menyimpan

atau menanamkan modalnya.

6. Secara keseluruhan dilihat dari hasil evaluasi kinerja keuangan perusahaan

perbankan telah memenuhi standar camel yang telah ditentukan oleh

kebijakan Bank Indonesia.

1.2 Keterbatasan Penulisan

1. Kurang lengkapnya data keuangan yang disajikan oleh Bursa Efek

Indonesia

2. Tidak menggunakan metode management dikarenakan tidak memperoleh

angket yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

3. Keterbatsan waktu, tenaga dan biaya dalam penulisan  skripsi

6.3 Saran

1. Bagi Praktisi

a. Bagi pihak perbankan agar terus memperhatikan tingkat kesehatan

bank secara hati-hati terhadap semua aspek tingkat kesehatan bank, hal

ini dilakukan agar pihak manajemen dapat melakukan koreksi dan

perbaikan sedini mungkin bila terdapat ketidaksesuian dalam

kesehatan bank bersangkutan sehingga tidak menyebabkan kerugian

pada bank bersangkutan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan



3

bank yang bersangkutan. Selain itu juga pihak perbankan disarankan

untuk  membuat inovasi-inovasi terbaru untuk menarik minat

masyarakat untuk menyimpan dananya kepada lembaga keuangan

terutama perbankan..

b. Bagi Nasabah dan investor yang ingin menabung ataupun yang ingin

menanamkan dananya untuk lebih berhati-hati, khususnya pada tingkat

kesehatan perbankan yang dapat dilihat salah satunya melalui rasio

yang diperoleh bank yang bersangkutan, yang secara langsung dapat

mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dengan begitu hal ini dapat

dijadikan suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah

dana yang dimiliki akan ditabung atau ditanamkan pada bank tersebut

dan untuk menghindari kerugian yang akan dialami dimasa yang akan

datang.

2. Bagi Akedemik

Bagi peneliti selanjutnya agar mencamtumkan faktor manajemen

yang menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi,

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui

kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target,

sehingga bisa menambah pengetahuan dalam mengevaluasi tingkat kinerja

keuangan pada perusahaan perbankan.
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