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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

Dari hasil perhitungan dan pengolahan data yang mengacu pada masalah dan 

tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

 

1. Dilihat dari hasil perhitungan Rasio kesehatan bank yaitu CAR, KAP, PPAP, 

ROA,  dan LDR menunjukkan bahwa rata-rata (mean) rasio kesehatan Bank 

Konvensional memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan bank Syariah di 

Indonesia baik sebelum krisis (2007), saat krisis (2008), maupun pasca krisis 

(2009) global Subprime Mortgage tahun 2008. 

2. Pada hasil perhitungan rata-rata rasio NPM menunjukkan pada tahun 2007 

Bank Syariah memiliki nilai yang lebih baik daripada Bank Konvensional, 

namun kemudian pada tahun berikutnya saat krisis terjadi hingga pasca krisis, 

rasio NPM bank Konvensional justru menunjukkan nilai yang lebih baik 

daripada bank Syariah.  

3. Pada hasil perhitungan rasio BOPO menunjukkan bahwa Bank Syariah 

mempunyai nilai rata-rata BOPO yang lebih baik daripada Bank Konvensional. 

Hal ini berarti Bank Syariah memperoleh laba operasional yang lebih dan 
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cukup baik dalam pengelolaannya ketimbang Bank konvensional pada periode 

tersebut. 

4. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pada tahun 2007 yaitu sebelum krisis, 

tingkat kesehatan Bank Konvensional berbeda signifikan dengan tingkat 

kesehatan Bank Syariah. Begitu pula pada saat krisis tahun 2008, dan pasca 

krisis tahun 2009. 

5. Hasil uji hipotesis rasio NPM tahun 2007 dan 2008 menunjukkan kesamaan 

yang berarti bahwa naik atau turunnya laju pertumbuhan laba operasional yang 

dihasilkan oleh kedua bank baik bank syariah maupun bank konvensional 

adalah sama. 

6. Hasil uji hipotesis secara statistik menyatakan berbeda mempunyai arti bahwa 

laju pertumbuhan rasio kesehatan yang dimiliki oleh kedua bank berbeda. 

Selain itu secara koefisien pun berbeda karena perbedaaan hasil perhitungan 

yang menyatakan bahwa Bank konvensional mempunyai nilai-nilai rasio yang 

lebih tinggi dibanding nilai-nilai rasio Bank Syariah. 

 

B. Saran 

 

Agar penelitian di masa yang akan datang menjadi lebih baik, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Konvensional Indonesia 

Untuk meningkatkan pendapatan operasional dengan pengelolaan yang 

baik pada perolehan juga beban operasional, sehingga nilai rasio BOPO 

akan meningkat. 
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Selain itu, sistem operasi manajerial bank dengan strrategi yang lebih baik 

sehingga tidak terpengaruh oleh guncangan seperti krisis global. 

2. Bagi Bank Syariah Indonesia 

Penelitian ini menyimpulkan dari segi kecukupan modal, kualitas aktiva, 

profitabilitas, dan likuiditas Bank konvensional lebih baik dibandingkan 

bank Syariah. Oleh karena itu Bank Syariah di Indonesia perlu 

meningkatkan rasio permodalan terhadap CAR, juga meminimalisisr resiko 

yang berasal dari aktiva produktif serta lebih selektif dalam menyalurkan 

pembiayaan juga lebih produktif dalam memperoleh tambahan dana pihak 

ketiga. Sehingga rasio kesehatan dapat ditingkatkan. 

3. Bagi Bank Sentral dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan 

Rendahnya nilai-nilai rasio kesehatan pada bank syariah disebabkan oleh 

minimnya informasi tentang bank syariah itu sendiri yang dimiliki oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tugas Bank Sentral untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bank syariah. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

4.1 Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan rasio yang 

berbeda yang mungkin dapat lebih menggambarkan tingkat kesehatan 

pada bank tersebut. 

4.2 Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan kurun waktu 

yang lebih panjang, sehingga dapat lebih jelas melihat pergerakan dari 

rasio-rasio keuangan yang memudahkan penelitian. 


