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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Risk Profile 

Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2014-2017 menggunakan metode RGEC ditinjau dari aspek Risk Profile 

termasuk kedalam kategori “Sangat Sehat” pada peringkat komposit 1.  

b. Good Corporate Governance 

Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2014-2017 menggunakan metode RGEC ditinjau dari aspek Good 

Corporate Governance termasuk kedalam kategori “Sangat Terpercaya” pada 

peringkat komposit 1.  

c. Earnings 

Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2014-2017 dengan menggunakan metode RGEC ditinjau dari aspek 

Earnings termasuk kedalam kategori “Sangat Sehat” pada peringkat komposit 

1.  
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d. Capital 

Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2014-2017 dengan menggunakan metode RGEC ditinjau dari aspek 

Capital termasuk kedalam kategori “Sangat Sehat” pada peringkat komposit 1.  

5.1.2. Kesimpulan Tingkat Kesehatan Keseluruhan 

1. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2014 dengan menggunakan metode Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC) secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori “Sangat Sehat” atau 

peringkat komposit 1 (PK-1) dengan memperoleh nilai komposit 

sebesar 88,57%. 

2. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2015 dengan menggunakan metode Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC) secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori “Sangat Sehat” atau 

peringkat komposit 1 (PK-1) dengan memperoleh nilai komposit 

sebesar 97,14%. 

3. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2016 dengan menggunakan metode Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC) secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori “Sehat” atau peringkat 
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komposit 2 (PK-2) dengan memperoleh nilai komposit sebesar 

82,86%. 

4. Penilaian Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada 

tahun 2017 dengan menggunakan metode Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, dan Capital (RGEC) secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori “Sangat Sehat” atau 

peringkat komposit 1 (PK-1) dengan memperoleh nilai komposit 

sebesar 91,43%. 

5.1.3. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

a. PT. Bank Rakyat Indonesia hendaknya mampu memperbaiki nilai 

rasio-rasio untuk mengukur tingkat kesehatan bank pada tahun-

tahun berikutnya. Terutama pada faktor Risk Profile dalam hal 

risiko likuiditas dalam perhitungan rasio LDR yang masih berada 

dalam kategori cukup sehat secara keseluruhan. PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk hendaknya mampu menarik minat nasabahnya 

untuk menabung dengan cara mengadakan promosi atau membuat 

inovasi produk baru. Selain itu, penyaluran dana dalam bentuk 

kredit kepada pihak nasabah harus lebih selektif dalam memilih 
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nasabah penerima kredit agar pihak bank dapat memenuhi 

kewajibannya. 

b. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebaiknya mampu meningkatkan 

pengelolaan kredit bermasalah agar tidak mempengaruhi tingkat 

kinerja bank. 

c. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebaiknya mampu meningkatkan 

pengelolaan tingkat permodalannya guna memenuhi tingkat 

kecukupan modal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan 

penilitian tentang penilaian kesehatan bank dengan menggunakan indikator 

rasio keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan bank seperti  rasio 

Net Interest Margin (NIM) atau Cash Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 


