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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan Bank

Umum BUMN dengan mengguanakan metode RGEC pada tahun 2013-2017

sebagai berikut:

1. Hasil penilaian Profil Risiko (Risk Profile) Bank BUMN berada pada

kondisi sehat. Meskipun dikatakan sehat, akan tetapi terdapat penurunan

rata-rata NPL dan LDR mengalami kenaikan.

2. Hasil penilaian Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum BUMN

pada tahun 2013-2017 berada pada kondisi sehat. Hal ini menunjukkan

bahwa kualitas manajemen bank tersebut atas pelaksanaan GCG berjalan

dengan baik dan tergolong bank yang terpercaya. Sehingga akan

meningkatkan kepercayaan stakeholder untuk melakukan transaksi pada

Bank BUMN, karena dengan melihat nilai GCG suatu bank stakeholder

dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi apabila melakukan transaksi

dengan bank tersebut.

3. Hasil penilaian Rentabilitas (Earnings) Bank BUMN berada pada kondisi

sangat sehat. Terjadinya penurunan disebabkan ketidakmampuan bank

dalam menghasilkan laba. Hal ini karena nilai ROA dipengaruhi oleh laba

bersih dan total aset. Sedangkan rata-rata NIM Bank BUMN pada tahun

2013-2017 berada pada kondisi yang sangat sehat. Hal ini menunjukkan

bahwa kemampuan manajemen Bank BUMN yang sangat baik dalam

mengola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga

bersih.

4. Hasil penilaian Permodalan (Capital) Bank Umum BUMN dengan

mengguankan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2013-2017
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berada pada kondisi sangat sehat. Nilai CAR yang tinggi menunjukkan

bahwa bank dapat menyangga kerugian operasional bila terjadi dan dapat

mendukung kredit yang besar. Serta disebabkan naiknya jumlah modal

bank dan jumlah ATMR.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank

a. Penilaian faktor Profil Risiko (Risk Profile) dari aspek risiko kredit

sebaiknya pihak manajemen bank lebih hati-hati dan selektif dalam

pemberian kredit terhadap calon nasabah dan mengikuti peraturan-

peraturan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

untuk menghindari terjadinya kredit macet khususnya kepada PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang memiliki rasio NPL

lebih tinggi dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mengalami

penurunan rasio NPL yang cukup tinggi dibandingkan dua Bank

Umum BUMN lainnya. Penilaian faktor Profil Risiko (Risk

Profile), dari aspek risiko likuiditas sebaiknya PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) sebagai salah satu Bank BUMN yang memiliki

rasio LDR yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Bank Indonesia. Perlu menyeimbangkan antara pemberian kredit

dengan banyaknya dana pihak ketiga (DPK) agar likuiditas dapat

terjaga.

b. Sebagai Bank Umum Milik Negara sebaiknya mampu

mepertahankan integritas dan terus meningkatkan kesehatan bank

pada tahun berikutnya. Tingkat kesehatan bank akan berpengaruh

akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya pada

calon nasabah dan pemegang saham.
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis sepenuhnya sadar bahwa penelitian ini masih memiliki

kekurangan, maka dari itu peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat

meneliti tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC secara

mendalam dan berfokus pada tingkat kesehatan bank yang lebih akurat.


