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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. selama periode 2013 hingga periode 2016 dengan 

menggunakan metode Risk-based Bank Rating (RBBR) sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) Nomor:13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum yang menggunakan faktor Risk Profile, Earning and 

Capital untuk tingkat kesehatan Bank Umum. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan dan saran. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penilaian faktor risk profile atau faktor profil yang menggunakan Non 

Performing Loan (NPL) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

memperoleh predikat sehat. Hal ini dikarenakan selama periode 2013 

sampai dengan 2016 memperoleh nilai NPL kurang dari 5% yang berarti 

seluruh objek berada dalam kondisi yang sehat. Sedangkan ditinjau dari 

Loan to Debt Ratio (LDR), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memperoleh 

predikat cukup sehat, hal ini dapat dikatakan bahwa PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. masih belum dapat mengimbangi kredit yang diberikan 

dengan jumlah pendapatan dana pihak ketiga. 
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2. Penilaian faktor Earning atau rentabilitas yang menggunakan Return On 

Assets (ROA) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. periode 2013 sampai 

dengan 2016 secara umum menunjukkan hasil yang sangat sehat, 

walaupun pada pada 2016 terlihat adanya penurunan nilai ROA. 

Sedangkan ditinjau dari Net Interest Margin (NIM), PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. memperoleh predikat sangat sehat dengan tegas 

ditunjukkan mendapatkan perolehan peringkat 1 dengan predikat sangat 

sehat selama periode 2013 hingga periode 2016. 

3. Penilaian faktor Capital atau permodalan dengan menggunakan Cash 

Adeque Ratio (CAR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selama 

periode 2013 hingga periode 2016 menunjukkan predikat sangat sehat, 

dikarenakan seluruh objek memperoleh hasil CAR lebih dari 12% serta 

jika ditinjau secara umum modal yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. berbanding lurus dengan aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR). 

4. Berdasarkan analisis penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan metode RGEC, maka dapat dikatakan bahwa PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari periode 2013 sampai dengan periode 

2016 merupakan bank yang berada pada kondisi sangat sehat dengan 

Peringkat Komposit 1. Hal ini mencerminkan kondisi PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tercermin pada peringkat 
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faktor penilaian yang meliputi profil risiko, rentabilitas dan permodalan 

yang secara umum sangat sehat. Namun apabila terjadi kelemahan maka 

dapat dikatakan secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. 

Sehingga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. layak bagi nasabah untuk 

dipercaya sebagai tempat penyimpanan dana, karena PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. memiliki predikat bank yang sangat sehat. Selain hal 

tersebut terlihat dari analisis rasio-rasio pengukuran yang telah dilakukan 

penulis, bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat menunjukan sikap 

profesional dan kredibilitas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam rangka 

menjaga kepercayaan nasabahnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan risk profile atau profil risiko dengan menggunakan NPL, 

diharapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk selalu berhati-hati 

dalam melakukan penyaluran kredit agar tidak terjadi peningkatan kredit 

bermasalah yang cukup serius. Langkah yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengurangi atau membatasi kredit yang disalurkan dan/atau 

meningkatkan jumlah nilai dana pihak ketiga. 

2. Berdasarkan Earning atau rentabilitas dengan menggunakan ROA, PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan 

agar ROA menjadi semakin sehat. Langkah yang dapat dilakukan adalah 
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dengan meningkatkan perolehan laba sebelum pajak. Sedangkan 

berdasarkan NIM, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. diharapkan dapat 

mempertahankan NIM agar tetap dalam predikat yang sangat sehat. 

3. Berdasarkan Capital atau permodalan dengan menggunakan Cash Adeque 

Ratio (CAR)¸ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. diharapkan dapat 

memberikan perhatian lebih terhadap penilaian CAR seperti meninjau 

besaran modal yang dimiliki terhadap aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR) agar modal yang dimiliki PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

semakin baik. 

4. Berdasarkan analisis penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan pendekatan metode RGEC, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

dari periode 2013 sampai dengan periode 2016 berada pada kondisi sangat 

sehat dengan Peringkat Komposit 1, sehingga diharapkan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. dapat mempertahankan kinerjanya dalam rangka 

menjaga kepercayaan yang telah diberikan para nasabah. 

 


