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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang mengacu pada masalah 

dan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan Bank Syariah berdasarkan metode CAMELS selama 

periode penelitian 2008-2012 dilihat dari aspek permodalan yang diwakili 

oleh rasio CAR menunjukan bahwa rata-rata rasio CAR sebesar 14,17% 

lebih besar dari standar minimum bank Indonesia yaitu sebesar 8% dan 

menunjukan jika CAR bank syariah dalam batas aman dan dapat dikatakan 

sehat. Dilihat dari aspek kualitas  asset yang diwakili oleh rasio KAP 

menunjukan bahwa rata-rata rasio KAP sebesar 3,017%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa lebih baik dari standar maksimum bank Indonesia 

sebesar 6%. Hal ini menunjukan jika KAP bank syariah dalam batas aman. 

Dilihat dari aspek rentabilitas yang diwakili oleh rasio ROA menunjukan 

bahwa rasio ROA bank syariah dalam batas kurang aman yaitu sebesar 

1,021%. Hal ini lebih rendah dari standar minimum bank Indonesia yaitu 

sebesar 1,5%.  Maka ROA pada bank syariah dapat dikatakan kurang sehat 

karena lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan bank Indonesia. 

Dilihat dari aspek likuiditas yang diwakili oleh rasio LDR menunjukan 

bahwa rasio LDR sebesar 92,284%. Hal ini menunjukan bahwa LDR pada 

bank syariah lebih baik dari standar yang telah ditetapkan bank Indonesia 
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yaitu 85%-110%. Jadi penyaluran dana untuk pihak ketiga dalam hal 

pembiayaan dapat dikatakan lancar. 

2. Kinerja keuangan Bank konvensional berdasarkan metode CAMELS 

selama periode penelitian 2008-2012 dilihat dari aspek permodalan yang 

diwakili oleh rasio CAR menunjukan bahwa rata-rata rasio CAR sebesar 

16,22% lebih besar dari standar minimum bank Indonesia yaitu sebesar 8 

% dan menunjukan jika CAR bank konvensional dalam batas aman dan 

dapat dikatakan sehat. Dilihat dari aspek kualitas  asset yang diwakili oleh 

rasio KAP menunjukan bahwa rata-rata rasio KAP sebesar 3,78%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa lebih baik dari standar maksimum bank 

Indonesia sebesar 6%. Hal ini menunjukan jika KAP bank konvensional 

dalam batas aman. Dilihat dari aspek rentabilitas yang diwakili oleh rasio 

ROA menunjukan bahwa rasio ROA bank konvensional dalam batas aman 

yaitu sebesar 2,905%. Hal ini lebih baik dari standar minimum bank 

Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Dilihat dari aspek likuiditas yang diwakili 

oleh rasio LDR menunjukan bahwa rasio LDR sebesar 82,885%. Hal ini 

belum memenuhi standar dari bank Indonesia yaitu 85%-110%. Hal ini 

menunjukan bahwa jika penyaluran dana terhadap pihak ketiga untuk 

penyaluran dana tidak terlalu lancar secara keseluruhan aspek bank 

konvensional yang diteliti penulis hanya LDR yang tidak memenuhi 

kriteria bank Indonesia 

3. Perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

dilakukan uji one sample test dan diporelah hasil bahwa ada perbandingan 

yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Konvensional dengan Bank 
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Syariah, dilihat dari CAR Bank konvensional lebih besar dan hal ini pula 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dengan taraf 

signifikan 0,003 antara CAR Bank Syariah dengan Bank Konvensional, 

KAP Bank konvensional lebih besar dan hal ini pula menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan yang signifikan dengan taraf signifikan 0,041 antara 

KAP Bank Syariah dengan Bank Konvensional, ROA Bank konvensional 

lebih besar dan hal ini pula menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan dengan taraf signifikan 0.030 antara ROA Bank Syariah dengan 

Bank Konvensional, LDR Bank syariah lebih besar dan hal ini pula 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dengan taraf 

signifikan 0,001 antara LDR Bank Syariah dengan Bank Konvensional. 

 5.2 Saran 

1. Karena penulis hanya membandinhgkan kinerja keuangan dari aspek 

permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas. Maka jika ada yang 

melakukan penelitian yang sejenis sebaiknya menambahkan aspek 

manajemen dan aspek sensitivitas terhadap pasar sebagai bahan 

pertambahan dan menambah sampel bank. 

2.  Dalam menanamkan dana atau berinvestasi pada suatu bank, sebaiknya 

investor jangan melihat hanya dari sisi laba yang diperoleh bank. 

Efektivitas pengelolahan dana pihak ketiga juga harus diperhatikan oleh 

investor, penyaluran dana pihak ketiga dalam bentuk kredit dapat 

mencerminkan kebijakan dan kinerja manajemen. Semakin efektif dana 

yang disalurkan maka akan semakin baik kinerja manajemen suatu bank 
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dalam mencari pihak peminjam, sebaiknya investor harus lebih 

mempertimbangkan permodalan suatu bank, semakin banyak modal suatu 

bank maka akan semakin banya investor yang akan berinvestasi di bank 

tersebut dan hasilnya semakin kecil deviden yang didapatkan setiap 

investor. 

3.  Kegiatan suatu Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit. 

Maka disarankan untuk Bank Konvensional agar lebih menyalurkan dana 

pihak ketiga dala bentuk kredit. Semakin banyak kredir yang disalurkan 

maka akan semakin banya bunga yang akan diperoleh Bank Konvensional. 

Lalu dilihat dari segi permodalan disarankan Bank Konvensional lebih 

memperhatikan dan mengatur modal yang masuk, karena semakin banyak 

modal maka akan menambah beban suatu perusahaan. 


