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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu 

pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

Hasil nilai mean CR, ROE, BOPO, DAR pada PT Bank Rakyat 

Indonesia kinerja keuangannya tergolong baik, sedangkan nilai mean ROA 

pada PT Bank Rakyat Indonesia kinerja keuangannya tergolong buruk. 

Sedangkan hasil nilai mean CR, BOPO, DAR pada PT Bank BRIsyariah 

kinerja keuangannya tergolong baik, sedangkan nilai mean ROA dan ROE 

pada PT Bank BRIsyariah kinerja keuangannya tergolong buruk. 

Hasil uji statistic independent sample t-test PT Bank Rakyat Indonesia 

dengan PT Bank BRIsyariah menunjukkan rasio CR, ROA, ROE, BOPO, dan 

DAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

1. Nilai mean cash ratio PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 3,45%, lebih 

kecil dibandingkan mean cash ratio PT Bank BRIsyariah yaitu sebesar 

4,70%. Oleh karena itu, kinerja PT Bank BRIsyariah lebih baik 

dibandingkan PT Bank Rakyat Indonesia. 

2. Nilai mean ROA PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 3,48%, lebih besar 

dibandingkan mean ROA PT Bank BRIsyariah yaitu sebesar 0,50%. 
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Nilai ROA tersebut berada kondisi yang kurang ideal karena belum 

memenuhi  standar nilai yang ditentukan yaitu minimal 5%. 

3. Nilai mean ROE PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 20%, lebih besar 

dibandingkan mean ROE PT Bank BRIsyariah yaitu sebesar 3,68%. 

Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia dikatakan baik, sedangkan kinerja 

PT Bank BRIsyariah dikatakan buruk karena memiliki nilai ROE yang 

berada dibawah standar yang telah ditentukan yaitu 12%. 

4. Nilai mean BOPO PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 57,88%, lebih 

kecil dibandingkan mean BOPO PT Bank BRIsyariah yaitu sebesar 

91,8%. Oleh karena itu, kinerja PT Bank Rakyat Indonesia lebih baik 

dibandingkan PT Bank BRIsyariah. 

5. Nilai mean DAR PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 86%, lebih besar 

dibandingkan mean DAR PT Bank BRIsyariah yaitu sebesar 28%. 

Kinerja PT Bank BRIsyariah lebih baik dibandingkan PT Bank Rakyat 

Indonesia. 

Hasil nilai mean CR, ROA, ROE, DAR PT Asuransi Sinar Mas kinerja 

keuangannya tergolong baik, sedangkan nilai mean BOPO PT Asuransi Sinar 

Mas kinerja keuangannya tergolong buruk. Sedangkan hasil nilai mean CR, 

ROA, ROE, BOPO, DAR PT Asuransi Sinar Mas Syariah menunjukkan 

bahwa kinerja keuangannya tergolong baik. 

Hasil uji statistic independent sample t-test PT Asuransi Sinar Mas 

dengan PT Asuransi Sinar Mas Syariah menunjukkan rasio ROA, ROE, 

BOPO, dan DAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan rasio 
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CR terdapat perbedaan yang signifikan sebagaimana terlihat seperti dibawah 

ini: 

1. Nilai mean Cash Ratio PT Asuransi Sinar Mas sebesar 1,25%, lebih 

kecil dibandingkan mean cash ratio PT Asuransi Sinar Mas Syariah 

yaitu sebesar 9,19%, bahwa kinerja PT Asuransi Sinar Mas Syariah 

lebih baik dibandingkan PT Asuransi Sinar Mas. 

2. Nilai mean ROA PT Asuransi Sinar Mas sebesar 7,73%, lebih kecil 

dibandingkan mean ROA PT Asuransi Sinar Mas Syariah yaitu sebesar 

13,78%. Kinerja PT Asuransi Sinar Mas Syariah lebih baik 

dibandingkan PT Asuransi Sinar Mas. 

3. Nilai mean ROE PT Asurans Sinar Mas sebesar 17,4%, lebih kecil 

dibandingkan mean ROE PT Asuransi Sinar Mas Syariah yaitu sebesar 

24,66%. Kinerja PT Asuransi Sinar Mas Syariah lebih baik 

dibandingkan PT Asuransi Sinar Mas. 

4. Nilai mean BOPO PT Asuransi Sinar Mas sebesar 94,28%, lebih besar 

dibandingkan mean BOPO PT Asuransi Sinar Mas Syariah yaitu 

sebesar 37,94%, bahwa kinerja PT Asuransi Sinar Mas Syariah lebih 

baik dibandingkan PT Asuransi Sinar Mas. PT Asuransi Sinar Mas 

mengalami kondisi tidak baik. 

5. Nilai mean DAR PT Asuransi Sinar Mas sebesar 56%, lebih besar 

dibandingkan mean DAR PT Asuransi Sinar Mas Syariah yaitu sebesar 

40%, bahwa kinerja DAR PT Asuransi Sinar Mas Syariah lebih baik 

dibandingkan PT Asuransi Sinar Mas. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada lembaga keuangan bank, ternyata 

lembaga keuangan konvensional di tinjau dari rasio keuangan lebih unggul 

dari pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan bank konvensional 

mampu meminimalisir kinerja keuangannya dengan baik. Sedangkan lembaga 

keuangan bank syariah kinerja keuangannya masih dibawah lembaga 

keuangan konvensional. Lembaga keuangan non bank dalam hal ini yang 

lebih unggul adalah pada lembaga keuangan asuransi syariah. Pada lembaga 

keuangan asuransi syariah memiliki kinerja keuangan yang baik. Sedangkan 

pada lembaga keuangan asuransi konvensional kinerja keuangannya masih 

dibawah lembaga keuangan asuransi syariah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan 

maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Praktisi 

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka untuk 

meningkatkan profitabilitasnya seharusnya PT Bank Rakyat Indonesia 

dan PT Bank BRIsyariah selalu menjaga dana pihak ketiga, pembiayaan 

bermasalah dan selalu menggunakan rinsip kehati-hatian dalam 

menyalurkan pembiayannya agar bank dapat meningkatkan 

proftabilitasnya. PT Bank BRIsyariah harus mampu mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapataan operasionalnya, karena nilai 

BOPO pada PT Bank BRIsyariah terlalu tinggi. 
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Pada PT Asuransi Sinar Mas harus mampu mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Agar biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan semakin 

efisien dan menyebabkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin 

kecil. 

Lembaga keuangan bank konvensional dan bank syariah, serta 

lembaga keuangan asuransi konvensional dan lembaga keuangan asuransi 

syariah  diharapkan melakukan peningkatan atas kinerjanya pada masing-

masing rasio yang dimiliki agar perusahaan dapat terus berkembang dan 

dapat terus bersaing di Industri Perbankan maupun Asuransi, serta terus 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi dan juga 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan untuk pnelitian 

yang akan datang. Selain itu, diharapkan pihak kampus dapat menambah 

referensi baik yang berupa jurnal atau pun berupa buku-buku yang terkait 

dengan akuntansi konvensional maupun syariah. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Untuk penelitian yang akan datang dianjurkan untuk menggunakan 

data yang lebih banyak lagi, sehingga hasil penelitiannya akan jauh lebih 

baik. Karena dalam penelitian ini jumlah data time series yang digunakan 

masih relatif sedikit. Selain itu, penelitian ini menggunakan lima rasio 

dengan data tahunan dalam mengukur kinerja PT Bank Rakyat Indonesia, 



131 
 

 
 

PT Bank BRIsyariah, PT Asuransi Sinar Mas, dan PT Asuransi Sinar 

Mas Syariah, maka diharapkan peneliti yang akan datang mampu 

menambah variabel untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

gunakan data terbaru supaya dapat menginformasikan kondisi terkini 

pada masyarakat khususnya para pelaku bisnis sehingga mereka dapat 

lebih menimbang dalam menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. 

 


