
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan analisa kinerja perbankan di Indonesia menggunakan metode pendekatan 

efisiensi dengan data penelitian yang digunakan adalah data tahunan mulai tahun 2003 

sampai dengan tahun 2009 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Hipotesis yang menyatakan bahwa Beban Operasional Pendapatan Operasional bank 

pemerintah lebih baik dari pada Beban Operasional Pendapatan Operasional bank swasta 

(Ha1) dan rasio Net Interest Margin bank pemerintah lebih baik dari pada rasio Net 

Interest Margin bank swasta (Ha2), keduanya tidak dapat diterima atau dengan kata lain 

Ha1 dan Ha2 ditolak.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sofiani (2008) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank pemerintah dan bank 

swasta.  Meskipun output yang dihasilkan oleh bank pemerintah jauh lebih besar 

dibandingkan bank swasta, namun ternyata input yang digunakan bank pemerintah juga 

besar.  Bila dilihat dari rata-rata kinerja dari tahun 2003-2009 sebesar 80,25%, efisiensi 

kinerja bank swasta (dilihat dari rasio BOPO) ternyata lebih baik dibandingkan efisiensi 

kinerja bank pemerintah yang mencapai 80,31%, namun secara analisis kuantitatif BOPO 

bank swasta tidak lebih baik dibanding bank pemerintah.  Untuk Net Interest Margin, bila 

dilihat dari rata-rata kinerja dari tahun 2003-2009, efisiensi kinerja bank swasta (dilihat 

dari rasio NIM) sebesar 6,4% ternyata lebih baik dibandingkan efisiensi kinerja bank 

pemerintah yang hanya mampu menembus angka 6,9%, namun bila dilihat dari analisis 



kuantitatif NIM bank swasta tidak lebih baik dibandingkan dengan NIM bank pemerintah 

atau NIM kedua bank tersebut sama secara statistik. 

b. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi masyarakat yang lebih percaya pada 

bank pemerintah tidak dipengaruhi oleh kinerja bank pemerintah, akan tetapi karena 

adanya faktor lain yang mempengaruhinya.  Mungkin karena faktor psikologis karena 

bank-bank swasta pada saat krisis 1998 dulu banyak yang bangkrut dan dilikuidasi, serta 

tidak ada pengembalian terhadap uang nasabah karena memang pada waktu itu belum ada 

jaminan dari pemerintah terhadap simpanan di bank swasta.  Atau mungkin karena 

adanya kemudahan/ fasilitas lebih yang ditawarkan oleh bank pemerintah dalam setiap 

transaksi nasabahnya sehingga masyarakat lebih memilih bank pemerintah dari pada bank 

swasta. 

c. Perbankan nasional belum efisien karena rata-rata BOPO dan rata-rata NIM belum 

termasuk dalam standar efisiensi perbankan.  Menurut Supriyanto (2009) yang menjabat 

Direktur Biro Riset Infobank, menilai secara umum peningkatan rasio BOPO dipicu oleh 

kenaikan beban operasional. Namun, kenaikan beban operasional mengalami peningkatan 

lebih cepat dibandingkan pendapatan operasional.  Selain itu perbankan nasional saat ini 

masih fokus kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimana pada sektor 

tersebut memiliki resiko yang tinggi dan memakan biaya operasional yang tidak kecil.  

Sedangkan yang menyebabkan NIM perbankan masih tinggi adalah tingginya margin 

keuntungan yang didapat para investor sedangkan untuk menghendelnya perbankan 

hanya mengandalkan pendapatan bunga (interest income). 

   

5.2 Implikasi 

 



Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dan simpulan di atas yang menyimpulkan 

efisiensi kinerja bank pemerintah tidak lebih baik dari pada efisiensi kinerja bank swasta, 

maka diharapkan masyarakat kembali dapat mempercayai bank swasta untuk mengolah dana 

yang mereka miliki.  Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap simpanannya yang ada di 

bank swasta karena selain efisiensi kinerja bank swasta yang hampir sama dengan efisiensi 

kinerja bank pemerintah, pemerintah melalui LPS juga memberikan jaminan yang sama 

terhadap simpanan masyarakat di bawah dua miliar rupiah, baik yang disimpan di bank 

pemerintah ataupun yang disimpan di bank swasta. 

 

5.3  Keterbatasan 

 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain adalah:  

a. Bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya terbatas delapan bank saja, yaitu 

tiga bank pemerintah dan lima bank swasta sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan.  

b. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua saja, masih terdapat beberapa rasio 

lain yang belum dianalisis sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat 

memperbanyak rasio keuangan yang digunakan.  

 

5.4  Saran 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:  

a. Bagi pihak perbankan agar lebih meningkatkan efisiensi kinerjanya melalui peningkatan 

pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan peningkatan sumber 

daya manusia perusahaan sehingga produktifitas karyawan juga meningkat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.  Selain itu, 



perbankan nasional harus sudah berorientasi ke fee-based, sehingga interest income tidak 

lagi menjadi tumpuan.  Masyarakat harus terus diedukasi dan didorong untuk 

memanfaatkan sms dan internet banking serta fitur-fitur perbankan lain dalam 

transaksinya, sehingga bank mendapatkan fee-based lebih banyak. 

b. Bagi pihak investor dan kreditor, harus lebih cermat dalam mengambil keputusan 

investasi dan dalam mempercayakan dana yang dimiliki.  Selain menggunakan analisa 

keuangan, sebaiknya juga harus melihat prospek dan kelanjutan bisnis bank yang 

bersangkutan di masa yang akan datang.  Selain itu, investor harus sedikit berkorban 

untuk menurunkan margin keuntungan dan perbankan juga harus sedikit berkorban untuk 

menurunkan margin bunga bersih sehingga efisiensi standar perbankan bisa dicapai. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, pemilihan sampel penelitian sebaiknya dilakukan terhadap 

seluruh perusahaan perbankan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.  

Penelitian selanjutnya hendaknya mencoba meneliti seluruh rasio keuangan sehingga 

hasil penelitian dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 

 


