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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Risiko kredit Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank asing 

ditinjau dari nilai LDR, NPL dan Bank Size adalah tidak berbeda. Hasil ini 

membuktikan bahwa dilihat dari nilai LDR, NPL dan Bank Size bank 

asing tidak selalu lebih baik daripada Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN).  

2. Risiko kredit Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank asing 

ditinjau dari nilai CAR adalah berbeda signifikan. Hasil ini membuktikan 

bahwa bank asing lebih baik daripada Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) dari aspek permodalan. Hal ini karena bank asing mempuyai 

modal yang kuat dan berasal dari bank induk. Selain itu, tingkat 

kepercayaan masayarakat terhadap bank asing lebih kuat sehingga 

memudahkan bank asing dalam menghimpun dana masyarakat. 

3. Nilai CAR pada bank Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) 

mengindikasikan bahwa ditinjau dari aspek permodalan, pihak manajemen 

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) harus lebih ditingkatkan agar 

mampu bertahan dalam menghadapi risiko yang ada terutama risiko kredit 

perbankan. Selain itu nilai aktiva yang mengandung risiko (ATMR) yang 

terdapat pada Bank Asing jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada 

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). 
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4. Nilai LDR pada Bank Asing yang masih rendah menunjukkan bahwa 

keberadaan Bank Asing di Indonesia belum sepenuhnya berperan terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan Bank Asing belum 

menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, ini terbukti dengan 

jumlah kredit yang disalurkan masih rendah dibandingkan Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN). 

5. Nilai Bank Size dari Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) mempunyai 

jumlah aset yang lebih besar dibaningkan dengan Bank Asing. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajemen Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) 

dapat mengelola asetnya dengan baik. Tetapi, dengan aset yang besar 

pihak manajemen harus waspada terhadap besarnya ancaman risiko yang 

menyertainya terutama risiko kredit. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Indonesia sebagai lembaga regulator  keuangan bank lebih 

memperhatikan lagi kondisi perbankan asing yang ada di Indonesia. Hal 

ini dikhawatirkan adanya bank asing hanya mencari keuntungan tanpa 

memperhatikan fungsi utamanya sebagai lembaga intermadiasi. Di sisi 

lain, keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Bank Indonesia 

(BI) sebagai lembaga pengawas perbankan memicu buruknya kinerja pada 

beberapa bank di Indonesia. Hal tersebut menjadikan BI harus bekerja 

keras dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan Indonesia, karena 
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masih terdapat beberapa bank yang melanggar ketentuan yang telah 

ditetapkan BI tentang tingkat kesehatan bank dan pengaturan kredit. 

2. Bagi nasabah bank, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bahwa ditinjau 

dari nilai kecukupan modal bank asing lebih baik dan memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Tetapi hal tersebut bukan 

berarti Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) tidak lebih baik, karena 

ditinjau dari nilai LDR, NPL dan Bank Size Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) cukup baik dalam pengelolaannya. Selain itu, para nasabah harus 

cermat dalam pengambilan kredit di bank, hal ini dikarenakan di Indonesia 

masih terdapat bank yang menjanjikan kemudahan-kemudahan dalam 

proses kredit tetapi hal tersebut hanya dijadikan alat untuk mengejar target 

kredit tanpa dianalisis lebih dalam lagi, yang pada akhirnya juga akan 

merugikan bank tersebut. 

3. Bagi investor, bank asing bisa dijadikan alternatif dalam berinvestasi 

karena minim risiko ditinjau dari nilai CAR sehingga bank asing lebih kuat 

menghadapi kondisi perbankan yang berfluktuasi. Tetapi, bukan hanya 

nilai kecukupan modal yang perlu diperhatikan, aspek manajerial dan 

pelayanan yang prima juga menjadi pertimbangan yang sangat penting 

sebelum menginvestasikan dana pada bank. 


