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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bagian sebelumnya 

mengenai analisis kinerja keuangan Bank CIMB Niaga sebelum dan sesudah 

merger, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Bank secara parsial sebelum dan sesudah 

merger: 

a. Perkembangan rata-rata CAR (Capital Adequacy Ratio) pada perusahaan 

Bank CIMB Niaga sebelum merger adalah 16,88%. Rata-rata periode 

sesudah merger adalah 13,92%. Dari hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai CAR sebelum merger lebih tinggi dibandingkan 

sesudah merger. Dengan perbedaaan rata-rata 2,95%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa setelah merger bank belum optimal menjaga 

kemampuannya untuk menjamin aktiva tertimbang menurut resiko 

(ATMR). 

b. Perkembangan rata-rata NPL pada perusahaan Bank CIMB Niaga sebelum 

merger adalah 3,63%. Rata-rata periode sesudah merger adalah 1,38%. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai NPL sebelum 

merger lebih tinggi dibandingkan sesudah merger. Dengan perbedaan rata-

rata 2,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah merger kemampuan 

bank mengalami penurunan dalam menanggulangi kredit bermasalah. 

c. Perkembangan rata-rata ROA pada perusahaan Bank CIMB Niaga sebelum 

merger adalah 2,43%. Rata-rata periode sesudah merger adalah 2,72%. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ROA sebelum 

merger lebih rendah dibandingkan sesudah merger. Dengan peningkatan 

rata-rata sebesar 0,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah merger 
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kemampuan bank dalam menghasilkan return dari aktiva yang dimilikinya 

semakin bertambah. 

d. Perkembangan rata-rata ROE pada perusahaan Bank CIMB Niaga sebelum 

merger adalah 22,74%. Rata-rata periode sesudah merger adalah 19,05%. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ROE sebelum 

merger lebih tinggi dibandingkan sesudah merger. Dengan penurunan rata-

rata sebesar 3,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah merger 

kemampuan bank dalam mengelola modalnya yang telah tersedia 

mengalami penurunan. 

e. Perkembangan rata-rata NIM pada perusahaan Bank CIMB Niaga sebelum 

merger adalah 5,62%. Rata-rata periode sesudah merger adalah 6,18%. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai NIM sebelum 

merger lebih rendah dibandingkan sesudah merger. Dengan peningkatan 

rata-rata sebesar 0,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah merger 

kemampuan bank dalam memaksimalkan pengelolaaan terhadap aktiva 

tetap semakin mengalami peningkatan. 

f. Perkembangan rata-rata BOPO pada perusahaan Bank CIMB Niaga 

sebelum merger adalah 79,41%. Rata-rata periode sesudah merger adalah 

76,89%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai BOPO 

sebelum merger lebih tinggi dibandingkan sesudah merger. Dengan 

penurunan rata-rata sebesar 2,52%. Semakin kecil nilai BOPO maka 

semakin baik, dikarenakan rasio BOPO menggambarkan perbandingan 

antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional. Dimana dengan 

nilai rata-rata BOPO tersebut masih dibawah ketentuan Bank Indonesia, 

yaitu sebesar 92%.  

g. Perkembangan rata-rata LDR pada perusahaan Bank CIMB Niaga sebelum 

merger adalah 66,16%. Rata-rata periode sesudah merger adalah 93,15%. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai LDR sebelum 

merger lebih rendah dibandingkan sesudah merger. Dengan peningkatan 

rata-rata sebesar 26,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank 

setelah merger lebih mampu mengimbangi pemberian kredit dengan 
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kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin 

menarik uangnya. 

 

2. Dari hasil yang didapat dari uji t sampel berpasangan didapatkan hasil bahwa 

Ho diterima untuk variabel CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On 

Asset), ROE (Return On Equity), dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional) sehingga menyimpulkan tidak terdapat perbedaaan yang 

signifikan. Namun untuk variabel NPL (Non Performing Loan), NIM (Net 

Interest Margin), dan LDR (Loan To Deposit Ratio) didapatkan hasil Ho 

ditolak sehingga menyimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada 

variabel tersebut. 

 

5.2 Saran 

 Dari proses penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Bank CIMB Niaga 

Berdasarkan penelitian ini, bank agar dapat mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kinerja yang telah dicapainya setelah merger. Bank harus lebih 

memperhatikan kebijakan dalam pemberian kredit. Selain itu, agar lebih 

memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya 

yang dimiliki. 

2. Bagi Bank Yang Melakukan Merger 

Disarankan kepada Bank yang melakukan merger agar dapat lebih menelaah 

perusahaan mana yang akan di merger. Karena apabila perusahaan yang di 

merger tidak memiliki kinerja yang cukup baik, maka akan lebih menyulitkan 
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kepada perusahaan yang melakukan merger untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaannya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan agar lebih memperbanyak variabel yang akan diteliti, sehingga 

dapat lebih meyakinkan hasil dari penelitian, memperbanyak periode waktu 

obyek penelitian, serta dapat mencari objek penelitian lain untuk diteliti  

 

 

 


