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BAB V 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

V.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini melibatkan 2 variabel kuantitatif RBBR (Risk Based Bank 

Rating) yaitu faktor Earning/Rentabilitas dan Capital/Modal, dari 

penelitian yang menggunakan data time series dari tahun 2010-2014 pada 

Bank MANDIRI, BRI, BCA, BNI DAN CIMB NIAGA. 

2. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa setiap bank yang diteliti  dengan 

Faktor Earning/Rentabilitas dikategorikan kedalam bank yang Sangat 

Sehat  

3. Bank yang mendapat predikat Sehat pada tahun 2014 hanya terdiri dari 1 

bank, yakni bank yang memiliki nilai ROA di bawah 2% yaitu Bank 

CIMB Niaga, hal tersebut disebabkan karena terjadinya peningkatan 

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada tahun 2014 yang naik 

188,02% dibandingkan dengan tahun 2013. 

Penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan dua faktor dari metode 

RBBR yakni earning dan capital. Hasil yang diperoleh dari kedua faktor tersebut 

menjukkan bahwa setiap bank yang dinilai dengan faktor earning menggunakan 

Return on Asset (ROA) dapat dikategorikan ke dalam bank yang sehat, kecuali 5 

bank yang termasuk dalam kriteria bank yang tidak sehat. Penilaian faktor earning 
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atau rentabilitas dengan menggunakan rasio Net Interset Margin (NIM) 

menunjukkan bahwa, Hasil dari perhitungan rasio Net Interset Margin (NIM) 

menunjukkan setiap bank masuk ke dalam kategori bank Sangat Sehat, dengan 

nilai NIM secara keseluruhan rata-rata di atas 2 %. Bank yang memiliki nilai NIM 

yang paling baik adalah Bank Rakyat Indonesia dengan Rata-rata NIM sebesar 

11,26 %, sedangkan bank dengan nilai NIM yang kecil adalah Bank CIMB Niaga 

dengan NIM sebesar 6.69 %. Penilaian faktor capital dengan menggunakan rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan bahwa keseluruhan bank termasuk 

ke dalam kriteria bank sangat sehat dengan nilai CAR yang berada di atas 8 %.  

V.2.  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan oleh 

penulis adalah: 

Kepada setiap Bank harus mampu menjaga dan terus meningkatkan Return of 

Assets (ROA) secara stabil dan berkelanjutan, menjaga keuntungan yang tetap 

stabil dengan mempertahankan  rasio NIM untuk tumbuh dan menjaga CAR tetap 

cukup dan mampu mengcover kewajiban yang tidak dijamin oleh pemerintah 

sehingga mampu menunjang going concern (kelangsungan perusahaan), menjaga 

kesehatan bank dan review positif kinerja bank. 

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penelitian pada 2 (dua) faktor 

RBBR yakni faktor Capital dan Earning bank-bank yang dipublikasikan kepada 

Publik sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya cakupan penelitian dapat 
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diperluas kedalam keempat faktor yang terdapat dalam metode Risk Based Bank 

Rating (RBBR). 

 


