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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat 

kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) 

dengan menggunakan metode RBBR (Risk Based Bank Rating) diperoleh 

kesimpulan bahwa dari perhitungan keempat aspek berdasarkan metode 

RBBR Bank Jatim tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa Bank Jatim merupakan bank yang sehat 

untuk aspek risk (risiko) dan aspek GCG, sangat sehat untuk aspek earnings 

dan capital. 

     Penilaian aspek risiko (Risk Profile) dengan menghitung rasio NPL (Non 

Performing Loan) untuk risiko kredit menghasilkan peringkat komposit 2 

atau sehat untuk keempat periode tahun penelitin, rasio LDR (Loan to 

Deposit Ratio) serta LFR (Loan to Funding Ratio) untuk risiko likuiditas 

menghasilkan peringkat komposit 2 atau sehat untuk tahun 2015 dan 

peringkat komposit 3 atau cukup sehat untuk tahun 2013, 2014, dan 2016. 

Penilaian aspek  GCG (Good Corporate Governance) berdasarkan hasil self 

assemesment tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berada pada peringkat 

komposit 2 atau sehat. Penilaian aspek rentabilitas (Earnings) dengan 

menghitung rasio ROA (Return On Asset) dan NIM (Net Interest Margin) 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menghasilkan peringkat komposit 1 
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atau sangat sehat. Penilaian aspek permodalan (Capital) dengan menghitung 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

menghasilkan peringkat komposit 1 atau sangat sehat. 

 

5.2 Saran 

     Sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah yang memiliki peran 

sangat penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

Bank Jatim antara lain : 

1. Bank Jatim harus tetap menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-

tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan 

stakeholder lainnya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk 

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 masih terdapat beberapa 

aspek yang mengalami fluktuatif, hal ini perlu dijadikan pertimbangan 

agar pada tahun-tahun berikutnya aspek tersebut tetap terjaga 

kestabilannya pada posisi sehat bahkan dapat naik menjadi sangat sehat. 

2. Bank Jatim perlu meningkatkan kualitas kredit yang diberikan untuk 

mengurangi risiko kredit bermasalah serta untuk menekan rasio NPL di 

tahun-tahun selanjutnya agar dapat meningkat menjadi peringkat 

komposit 1 atau sangat sehat.  

3. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 

tanggal 25 Juni 2015 yang melakukan perubahan formula dana pihak 

ketiga untuk perhitungan LDR (Loan to Deposit Ratio) bank umum 
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yang kemudian berubah menjadi LFR (Loan to Funding Ratio) akan 

lebih baik jika Bank Jatim mulai menerbitkan surat berharga sesuai 

kriteria LFR untuk meningkatkan komponen dana pihak ketiga yang 

mendukung terjaganya likuiditas bank agar semakin baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


