
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan dari analisis pada Bab IV terhadap laporan keuangan PT.Bank 

Jabar Banten pada periode 2005, 2006, dan, 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pada penyajian laporan keuangan PT. Bank Jabar Banten sudah mencapai 

hasil yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu 

bahwa laporan keuangan dapat diperbandingkan antara periode dan disajikan secara 

konsisten dari tahun ke tahun. 

Dari analisis yang telah dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka 

pada periode  sekarang dengan periode 3 tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan 

perbandingan ini memungkinkan untuk dianalisis apabila terjadi perubahan-

perubahan karena adanya penambahan ataupun pengurangan dalam jumlah rupiah 

pada setiap pos-pos perkiraan yang ada dalam laporan keuangan. 

1. Operation Expenses To Operational Income (BOPO) 

Berdasarkan analisis BOPO yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir 

mengalami fluktuasi dari suatu periode ke periode lain. Dimana pada periode 2005 

mengalami peningkatan sebesar 5,41%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan 

beban bunga sebesar 71,08% menjadi Rp. 1.289.443.000 merupakan akibat dari 

kenaikan tingkat suku bunga, likuiditas yang ketat dan meningkatnya kompetisi 

dalam mendapatkan dana pihak ke 3. Sedangkan pada pendaptan operasional hanya 

meningkat sebesar 3,41% menjadi Rp. 2.384.434.000 ditahun 2006 didukung oleh 

aktiva produktif. Namun  pada periode 2006-2007 rasio ini  mengalami penurunan 

sebesar 1,34%, dikarenakan Pendapatan operasional lainnya selama tahun 2007 

mencapai Rp 2.679.339.000, meningkat sebesar 3,80% dibandingkan periode tahun 

sebelumnya yang berjumlah Rp 2.581.004.000. Pendapatan bunga memberikan 

kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan tersebut terutama dari pendapatan 

administrasi bulanan simpanan nasabah, pendapatan transaksi penyelesaian 

pembayaran. Sedangkan ditahun 2007 Bank Jabar hanya mampu menaikan simpanan 

sebesar Rp.1.723.176.000 dan tahun 2007 tingkat suku bunga yang diberikan baik 



 

untuk simpanan menurun sehingga beban bunga yang ditangguhkan oleh perusahaan 

menurun sebesar Rp.51.344.000 tetapi di tahun 2007 beban personalia sebesar 

Rp.55.462.000. Hal ini menunjukan bahwa setiap perubahan yang terjadi di setiap 

perkiraan laba/rugi akan mempengaruhi besarnya profitabilitas. 

 

2. Return On Assets (ROA) 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tingkat profit yang dicapai selama 

3 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari suatu periode ke periode lain. Dimana pada 

periode 2005-206 mengalami penurunan sebesar 0,92%, hal ini disebabkan karena 

laba sebelum pajak 2005-2006 menurun sebesar 1,73% menjadi Rp. 504.297.000 dan 

total aktiva yang naik sebesar 26,79% menjadi Rp. 21.290.573.000 yang di dominasi 

oleh aktiva non produksi yang meningkat sebesar 62,70% sedangkan pada periode 

2006-2007 rasio ini  mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Hal tersebut disebabkan 

karena adanya total aktiva produktiv maupun non produktif pada akhir tahun tumbuh 

36,61% menjadi Rp 21.290.573.000. Komponen utama dari pertumbuhan aktiva ini 

adalah peningkatan kredit sebesar 16,76% menjadi Rp 11.755.095.000. Hal ini 

menunjukan bahwa  setiap perubahan yang terjadi di setiap perkiraan laba/rugi akan 

mempengaruhi besarnya profitabilitas. 

 

3. Return On Earning (ROE) 

Berdasarkan analisis ROE yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir 

mengalami fluktuasi dari suatu periode ke periode lain. Dimana pada periode 2005-

2006 mengalami penurunan sebesar 4,64%, hal ini disebabkan oleh laba setelah 

pajak yang menurun sebesar 6,55% menjadi Rp. 301.070.000  walaupun dapat dilihat 

dalam modal ditahun 2005-2006 meningkat  sebesar Rp. 271.452.000. namun  pada 

periode 2006-2007 rasio ini  mengalami peningkatan sebesar 0,72% hal ini 

disebabkan karena adanya total aktiva pada akhir tahun tumbuh 36,61% menjadi            

Rp 21.290.573 juta. Komponen utama dari pertumbuhan aktiva ini adalah 

peningkatan kredit sebesar 16,76% menjadi Rp 11.755.095.000 dan investasi pada 

SBI yang meningkat dari Rp 938.683.000 di tahun 2005 menjadi Rp 4.648.298.000. 

Sedangkan jumlah obligasi pemerintah relatif tidak berubah sebesar Rp 675.233.000. 

Untuk memenuhi persyaratan giro wajib minimum (GWM), jumlah dana yang 



 

ditempatkan di Bank Indonesia naik 96,49% menjadi Rp 1.737.283.000. Per 31 

Desember 2006 kredit memberikan kontribusi sebesar 64,57% terhadap total aktiva 

produktif, relatif tetap dibandingkan pada posisi akhir tahun 2005 yang sebesar  

73,24%. Hal ini menunjukan bahwa setiap perubahan yang terjadi disetiap perkiraan 

laba/rugi akan mempengaruhi besarnya profitabilitas. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan analisis BOPO, ROA, ROE selama 3 tahun terakhir dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perusahaan diharapkan dapat menekan pertumbuhan BOPO dari tahun ke tahun, 

karena semakin meningkatnya nilai BOPO maka dapat menggambarkan keadaan 

perusahaan yang kurang efisien. 

2. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan ROA, dan ROE dari tahun ke tahun. 

Karena dalam hal ini peningkatannya dapat menggambarkan kondisi perusahaan 

yang semakin baik. 

3. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja yang baik serta kualitas dan kapasitas di 

masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya yang kompeten dan 

berkualitas. Dengan cara memberikan beasiswa atau kenaikan jabaran pada 

karyawan yang mempunyai prestasi yang baik, serta memberikan penyuluhan 

dan pendidikan kepada karyawan. Dengan demikian efisiensi dan kinerja Bank 

dapat bersaing yang baik dengan bank lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


