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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dengan  melakukan  analisis  perbandingan  laporan  keuangan  Penulis  bisa 

melakukan  penilaian  kinerja  keuangan  suatu  perusahaan.  Berdasarkan  hasil 

analisis  perbandingan  laporan  keuangan,  Penulis  dapat  mengambil  kesimpulan 

berupa perbandingan kinerja keuangan antara ketiga perusahaan yang diteliti yaitu 

PT.Bank  Negara  Indonesia  (Persero),Tbk.,  PT.Mandiri  (Persero),Tbk.,  dan 

PT.Bank  Mandiri  (Persero),Tbk.  Dari  hasil  penelitian  Penulis  dapat  menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Dinilai  dari  trend,  untuk  segi  profitabilitas,  BNI  dan  BRI  dapat  dikatakan 

menunjukkan  kinerja  yang  baik.  BRI  menunjukkan  trend ROA  yang  lebih  baik 

dan BNI menunjukkan  trend ROE yang  lebih  baik. Kedua Bank menujunjukkan 

trend NIM  yang meningkat  menandakan  kemampuan menghasilkan  Pendapatan 

Bunga  dari  Aktiva  Produktif  yang  dimiliki  culup  baik,  dan  kedua  Bank 

menunjukkan  trend  BOPO  yang  menurun  menandakan  kemampuan  untuk 

menekan  pengeluaran Beban Operasionalnya  cukup baik. Mandiri menunjukkan 

kinerja yang kurang baik karena selain menunjukkan trend ROA dan ROE yang 

menurun, Mandiri  juga menunjukkan  trend BOPO yang meningkat menandakan 

kemampuan  Mandiri  untuk  menekan  pengeluaran  Beban  Operasionalnya  masih 

kurang  efisien.    Dinilai  dari  ratarata  perbandingan  rasio  keuangan,  untuk  segi 

profitabilitas, BRI menunjukkan kinerja yang paling baik. BRI menunjukkan rata 

rata ROA, ROE, dan NIM yang paling tinggi, serta menunjukkan ratarata BOPO 

yang  paling  rendah  dibandingkan  BNI  dan  Mandiri.  ROA  yang  tinggi 

menandakan  kemampuan  BRI  dalam  menghasilkan  laba  dari  asset  yang 

dimilikinya  sudah  cukup  baik.  ROE  yang  tinggi  menandakan  kemampuan  BRI 

dalam  menghasilkan  laba  dari  ekuitas  yang  dimilinya  sudah  cukup  baik.  NIM 

yang tinggi menandakan kemampuan BRI dalam menghasilkan pendapatan bunga 

bersih  cukup  baik.  BOPO  yang  rendah  menandakan  kemampuan  BRI  dalam 

menekan jumlah pengeluaran untuk beban operasionalnya sudah cukup baik.



Dinilai  dari  trend,  untuk  segi  likuiditas,  ketiga  Bank  menunjukkan  kinerja 

yang baik. Hal  ini dapat dinilai dari  trend LDR yang terus meningkat dari  tahun 

ke  tahun yang   menandakan kemampuan ketiga Bank untuk menyalurkan kredit 

dari dana yang berhasil dihimpun cukup baik. Dinilai dari perbandingan ratarata 

rasio keuangan, untuk segi likuiditas, BRI menunjukkan kinerja yang paling baik. 

BRI menunjukkan ratarata LDR yang paling tinggi dibanding BNI dan Mandiri. 

Hal  ini menandakan kemampuan BRI dalam menyalurkan kredit dari dana yang 

berhasil dihimpunnya lebih baik jika dibanding BNI dan Mandiri. 

Dinilai  dari  trend,  untuk  segi  solvabilitas,  ketiga  Bank  belum  menunjukkan 

kinerja  yang  cukup  baik. Hal  ini  dapat  dinilai  dari  trend CAR  yang mengalami 

penurunan  dari  tahun  ke  tahun  menandakan  kemampuan  ketiga  Bank  dalam 

memperoleh modal atau sumber dana untuk membiayai kegiatannya masih belum 

baik. Dinilai dari  ratarata perbandingan  rasio keuangan, untuk segi  solvabilitas, 

Mandiri  menunjukkan  kinerja  yang  paling  baik. Mandiri  menunjukkan  ratarata 

CAR  yang  paling  tinggi  dibanding  BNI  dan  BRI.  Hal  ini  menandakan 

kemampuan  Mandiri  dalam  memperoleh  sumber  dana  untuk  membiayai 

kegiatannya lebih baik jika dibanding BNI dan BRI. 

Dinilai dari  trend maupun dari  ratarata perbandingan  rasio keuangan, untuk 

segi kualitas asset, BRI menunjukkan kinerja yang paling baik. Hal ini dinilai dari 

trend NPL yang menurun dari tahun ke tahun juga dari ratarata NPL yang paling 

rendah dibanding BNI dan Mandiri. Hal  ini menandakan kemampuan BRI dalam 

mengelola asset yang dimilikinya dengan cara menekan jumlah kredit macet lebih 

baik jika dibanding BNI dan Mandiri. 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi Perusahaan yang Diteliti 

Dari  hasil  penelitian  dapat  terlihat  bahwa  kinerja  perbankan  secara  umum 

belum menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam segi solvabilitas dan kualitas 

asset. Solvabilitas yang belum cukup baik terlihat dari trend CAR yang menurun 

dan kualitas asset yang belum cukup baik terlihat dari trend NPL yang meningkat.



Untuk memperbaiki solvabilitas dari segi CAR, perusahaan disarankan untuk 

meningkatkan  kemampuannya  dalam  mengumpulkan  sumber  dana  untuk 

membiayai kegiatannya, diantaranya dapat dilakukan dengan cara: 

a.  Melakukan penambahan modal disetor oleh para pemegang saham. 

b.  Melakukan  penjualan  saham  dengan  lebih  efektif  untuk  menambah  jumlah 

agio saham. 

c.  Memperbesar  share  atau  bagian  laba  untuk  disisihkan  sebagai  cadangan 

modal. 

d.  Meningkatkan perolehan laba. 

Untuk memperbaiki kualitas asset dari segi NPL, perusahaan disarankan untuk 

meningkatkan kemampuannya dakam menekan jumlah kredit macet yang terjadi, 

diantaranya dapat dilakukan dengan cara: 

a.  Memberikan persetujuan kredit dengan lebih selektif lagi. 

b.  Melakukan kontrol dan pengelolaan kredit yang efektif mulai dari pemberian, 

pengawasan, dan pengembalian kredit. 

c.  Lebih  teliti  dalam  melakukan  pengelolaan  modal  dalam  rangka  pemberian 

kredit dengan lebih memperhatikan faktor intern maupun ekstern Bank. 

5.2.1. Bagi Peneliti Lain 

Bagi Peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang 

sama, disarankan untuk melakukan penelitian dengan  jumlah periode yang  lebih 

banyak  dan  jumlah  perusahaan  yang  lebih  banyak.  Dengan  menambah  jumlah 

periode penelitian atau jumlah perusahaan yang diteliti diharapkan hasil penelitian 

akan  lebih  representatif.  Peneliti  lain  juga  bisa  melakukan  analisis  laporan 

keuangan  dengan  teknik  yang  berbeda  atau  meneliti  kelompok  industri  yang 

berbeda.  Diharapkan  penelitianpenelitian  selanjutnya  bisa  memperbaiki 

penelitian yang telah dilakukan oleh  Penulis.


