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BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapat bukti bahwa

terdapat perbedaan kinerja bank pemerintah dan bank swasta nasional. Untuk

menganalisi apakah terdapat perbedaan  kinerja antara bank pemerintah dan bank

swasta nasional dapat diukur dengan rasio keuangan dan GCG . Rasio keuangan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non

Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE),

Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Good Corporate Governance (GCG). Dan

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 perusahaan

dalam penelitian selama tahun 2010-2012 yang memenuhi kriteria-kriteria

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan unit

analisisnya adalah laporan tahunan (Annual Report) yang dilakukan perusahaan

sampel.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Hasil uji variable capital adequacy ratio (CAR) memperoleh nilai -

thitung<-ttabel (-0,499>-1,994) maka Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan

bahwa tidak terdapat perbedaan capital adequacy ratio (CAR) antara

bank pemerintah dengan bank umum swasta nasional dalam kinerja

menghasilkan laba (rentabilitas) dilihat dari indikator Return on Asset

(ROA).
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2. Hasil uji variable Non Performing Loan (NPL) memperoleh nilai -thitung<-

ttabel (-0,556>-1,994) maka Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat perbedaan Non Performing Loan (NPL) antara kinerja bank

pemerintah dengan bank umum swasta nasional dalam mengelola kredit

bermasalah dilihat dari indikator Non Performing Loan (NPL)

3. Hasil uji variable Net Profit Margin (NPM) memperoleh nilai thitung<ttabel

(3,814>1,994) maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan Net Profit Margin (NPM) antara bank pemerintah dengan bank

umum swasta nasional dalam kinerja dilihat dari indikator Net Profit

Margin (NPM)

4. Hasil uji variable Return On Equity (ROE) memperoleh nilai thitung<ttabel

(3,626>1,994) maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan antara bank pemerintah dengan bank umum swasta nasional

dalam memperoleh laba dilihat dari indikator Return On Equity (ROE).

5. Hasil uji variable Loan to Deposit Ratio (LDR) memperoleh nilai

thitung<ttabel (0,624<1,994) maka Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat perbedaan Loan to Deposit Ratio (LDR) antara bank

pemerintah dan bank umum swasta nasional. Hal ini dikarenakan

kemampuan bank pemerintah dan bank umum swasta nasional untuk

memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi baik sama-sama

baik.

6. Hasil uji variable Good Corporate Governance (GCG) memperoleh nilai

thitung<ttabel (3,634>1,994) maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan
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bahwa terdapat perbedaan Good Corporate Governance (GCG) antara

bank pemerintah dengan bank umum swasta nasional dalam kinerja

dilihat dari pengungkapan Good Corporate Governance (GCG).

Hasil dari perhitungan yang gunakan untuk melihat perbandingan kinerja

bank pemerintah dan bank swasta menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR),

Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity

(ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Good Corporate Governance (GCG)

adalah CAR, NPL, LDR menunjukan tidak terdapat perbedaan antara bank, dan

jika di lihat dari variable NPM, ROE, dan GCG yang menunjukan bahwa terdapat

perbedaan antara bank pemerintah dan bank umum swasta nasional.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat diberikan

saran sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan peningkatan kinerja pada bank-bank swasta agar lebih

meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan tabungan masyarakat.

2. Pemilihan sampel penelitian sebaiknya dilakukan terhadap seluruh

perusahaan perbankan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

3. Penelitian selanjutnya hendaknya mencoba meneliti berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang penilaian

tingkat kesehatan bank umum metode baru melaksanakan penilaian

tingkat kesehatan dengan pendekatan metode Risk-based Bank

Rating/RBBR mulai 1 Juli 2011.



82

4. Bagi perusahaan perbankan diharapkan dapat mengungkapkan GCG di

dalam perusahaannya dan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan

GCG diharapkan mengungkapkan GCG tersebut sesuai dengan tujuan

dikeluarkannya GCG yaitu agar terciptanya perusahaan yang sehat dan

bersih.


