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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan 

yaitu: 

1. Perbandingan nilai rasio kinerja keuangan Bank Bukopin dan Bank 

Syariah Bukopin ditemukan hasil adanya perbedaan kinerja keuangan 

yang signifikan yaitu variabel CAR. Besaran nilai rata-rata CAR yang 

dimiliki oleh Bank Syariah lebih tinggi dibandingkan Bank Bukopin. 

2. Perbandingan dari rasio keuangan Bank Bukopin dan Bank Syariah 

Bukopin menemukan adanya perbedaan pada variabel ROA. Nilai rata-

rata ROA yang dimiliki Bank Bukopin lebih tinggi dibandingkan Bank 

Bukopin Syariah. 

3. Didapati adanya perbedaan yang siginifikan pada nilai rasio ROA yang 

dimiliki Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin. Nilai mean ROA yang 

dimiliki Bank Bukopin lebih unggul disbanding Bank Syariah Bukopin. 

4. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dari kinerja keuangan dari 

perbandingan Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin dari BOPO. Nilai 

rasio BOPO yang dimiliki Bank Syariah Bukopin lebih rendah 

dibandingkan Bank Bukopin.  

5. Adanya perbedaan variabel CR yang siginfikan antara Bank Bukopin dan 

Bank Syariah Bukopin. Nilai variabel CR Bank Bukopin lebih tinggi 

dibandingkan Bank Syariah Bukopin. 
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6. Perbandingan dari kinerja keuangan antara Bank Bukopin dan Bank 

Syariah Bukopin tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada 

variabel APB. Besaran rata-rata rasio APB milik Bank Syariah Bukopin 

lebih rendah dibandingkan Bank Bukopin. 

7. Tidak ditemukan adanya perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada 

NIM Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin NIM. Keunggulan nilai 

rasio NIM dimiliki Bank Bukopin dilihat dari uji banding dengan Bank 

Syariah Bukopin.  

 

B. Saran 

Melalui penelitian yang sudah dijalankan oleh peneliti, diketahui terdapat 

saran-saran yang perlu disampaikan: 

1. Untuk Akademis 

Peneliti memiliki harapan agar hasil dari penelitian dapat dipergunakan 

mahasiswa sebagai salah satu basis informasi yang dapat menunjang riset-

riset yang dilakukan di masa depan yang memiliki hubungan dengan topik 

kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. 

2. Untuk Bank 

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan bank sebagai evaluasi kinerja 

keuangan dimana dapat terlihat pada rasio ROA, ROE, dan BOPO yang 

memiliki rata-rata nilai rasio yang kurang sehat, untuk melakukan tindakan 

untuk meningkatkan kualitas nilai rasio sehingga dapat memiliki kinerja 
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keuangan yang lebih efektif sehingga bisa mendapatkan nilai profit yang 

diinginkan. 

3. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai mempertimbangkan 

penambahan variabel yang akan diteliti dengan menambahkan rasio 

keuangan dan memperluas ruang lingkup dengan memperbanyak tempat 

pilihan penelitian sehingga mendapatkan penelitian yang memiliki kualitas 

lebih baik lagi. 


