
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang,maka dari hal itu di dapatlah 

hasil dari pembahasan yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang 

dimana dalam pelaksanaanya digunakan metode CAMELS sebagai tolak ukur 

kinerjanya. Maka hasil yang kinerja yang didapat berdasarkan metode tersebut, 

adalah sebagai berikut : 

Tabel  5.1 Perbandingan rasio CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR Bank 

BRISyariah Tbk. Dan Bank BNISyariah Tbk. 2010 - 2011 

Rasio BRISyariah BNISyariah Keterangan 

CAR  17,68% 24,17% BNISyariah 

NPL 2,98% 3,60% BRISyariah 

ROA 27,5% 95% BNISyariah 

ROE 1,23% 5,14% BNISyariah 

BOPO 99,16% 88,07% BNISyariah 

LDR 93,18% 73,76% BNISyariah 
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Dari tabel 5.1 diatas maka dibuat hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan didalam kinerja CAR BRISyariah. 

Dengan BNI Syariah dimana dalam  penggunaan CAR, CAR BNISyariah 

lebih baik dari CAR BRISyariah yang mengindikasiakan tingkat kecukupan 

modal BNI syariah yang lebih unggul. Namun jika dilihat dari sisi ATMRnya 

BRISyariah  lebih unggul dibandingkan BNISyariah yang mengindikasikan 

dalam tingkat kepercayaan  nasabah  BRISyariah lebih baik. 

2. Terdapat perbedaan  yang signifikan didalam kinerja  NPL BRISyariah, 

dimana dalam  penggunaan NPL BRI Syariah lebih baik dari NPL BNI 

Syariah walaupun hanya perbedaan  yang sangat tipis sekali, tetapi secara rata-

rata NPL BRI syariah lebih baik, ini merupakan prestasi tersendiri untuk 

BRISyariah karena dengan pembiayaannya yang besar BRISyariah mampu 

menekan laju  kredit bermasalahnya. 

3. Terjadi perbedaan yang nyata pada kinerja profitabilitas bank dimana pada 

sisi, ROA, ROE dan BOPO bank BNI Syariah secara keseluruhan lebih baik 

dari BRI Syariah yang mengindikasikan kemampuan menghasilkan laba pada 

bank BNI Syariah  lebih baik dari laba bank BRI Syariah di tahun 2011, tetapi 

jika dilihat dari sisi assets BRISyariah lebih baik dibandingan BNISyariah. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan dari kinerja keuangan bank BRI Syariah 

dengan bank BNI Syariah, dimana pada komposisi FDR, tingkat likuiditas 

bank BNI Syariah  lebih baik dari BRI Syariah yang mengindikasikan 

kemampuan bank BNI Syariah dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya lebih 

baik dibandingkan tingkat likuiditas bank BRI Syariah 
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5.2 Saran 

1. Bagi Bank BRI Syariah, sebaiknya memperbaiki pada rasio CAR, ROA, 

ROE, dan LDRnya, karena dengan pembiayaan dan assets yang besar 

seharusnya BRISyariah mampu memperoleh laba yang besar. 

2. Bagi Bank BNI Syariah sebaiknya memperbaiki pada sisi kredit 

bermasalahnya yaitu dengan cara memperbaiki  manajemen penilaian 

terhadap pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah, sehingga 

kredit/pembiayaan bermasalahnya dapat ditekan.  

3. Bagi Peneliti, penelitian untuk jenjang 2011-2012 sangat menarik untuk 

penelitian selanjutnya, karena peneliti selanjutnya dapat meneliti dampak 

dari besarnya investasi yang dilakukan BRISyariah sehingga assetnya naik 

dan ditahun 2012 ini apakah BRISyariah dapat meningkatkan laba dengan 

asset yang besar ditahun 2011, lalu peneliti selanjutnya dapat mengetahui 

apakah BRI memperbaiki unsur permodalannya selanjutnya diharapkan 

penelitian selanjutnya untuk menggunakan rentang waktu yang lebih lama 

dan bentuk variabel yang lebih komplit, agar dapat meningkatkan 

kesempurnaannya karena dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 

dua sampel perusahaan dan jangka waktu yang relatif pendek. 

 

 


