
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji statistic Independent Sample T-Test diperoleh bahwa secara umum ada

perbedaan signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan

konvensional yang disebabkan oleh tingkat persentase yang jauh berbeda antara rasio

keuangan bank syariah dengan rasio keuangan bank konvensional.

2. Penilaian kinerja keuangan secara umum menunjukkan bahwa kinerja perbankan

konvensional tidak lebih baik jika dibandingkan kinerja perbankan syariah dimana rata-rata

(mean) Kinerja Bank Konvensional (91,43%), lebih kecil dibandingkan mean rasio Kinerja

Bank Syariah (94,29%).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan hanya

menggunakan data sekunder dan hanya menggunakan rasio keuangan sebagai representasi dari

sejumlah rasio-rasio keuangan yang ada dimana juga memiliki kekurangan dalam hal akurasi.

5.3. Saran

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:



1. Bagi Perbankan Syariah

Secara umum, kinerja perbankan syariah lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan

konvensional.

Akan tetapi, ada beberapa rasio yang lebih rendah dari perbankan konvensional. Oleh karena itu,

untuk meningkatkan kualitas rasio-rasio keuangan bank syariah, maka perlu memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a. Rasio permodalan perbankan syariah dapat ditingkatkan melalui penambahan modal, yakni

dengan memperhatikan kebutuhan modal pada setiap ekspansi kredit. Usahakan setiap aset

yang berisiko menghasilkan pendapatan sehingga tidak perlu menekan permodalan.

b. Rasio rentabilitas dapat ditingkatkan dengan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

Usahakan setiap ekspansi senantiasa menghasilkan laba. Selain itu jangan biarkan asset

berkembang tanpa menghasilkan produktifitas.

c. Rasio efisiensi dapat ditingkatkan dengan menekan biaya operasional dan meningkatkan

pendapatan operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menutup berbagai cabang yang

tidak produktif.

2. Bagi Perbankan Konvensional

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja perbankan konvesional secara umum tidak lebih baik

dibandingkan perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan konvensional bisa

mempertimbangkan untuk membuka atau menambah unit usaha syariah atau mengkonversi

menjadi bank umum.

3. Bagi peneliti yang akan datang



Karena penelitian ini hanya menggunakan tujuh rasio dalam mengukur kinerja perbankan, maka

sebaiknya peneliti yang akan datang menggunakan lebih banyak rasio untuk mengukur

kinerjanya, agar hasilnya lebih tergeneralisasi.


