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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat kesehatan 

bank periode 2010-2012 dengan menggunakan metode CAMELS, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan BUSN Devisa dalam obyek 

penelitian secara umum memiliki tingkat kesehatan bank yang sehat atau 

memenuhi standar dari Bank Indonesia. Namun pada sebagian bank perlu 

pengawasan terkait perolehan peringkat komposit yang berada dalam kondisi 

cukup sehat atau bahkan kurang sehat. Pada faktor permodalan, kualitas aset, 

manajemen dan rentabilitas seluruh bank dapat memenuhi standar dari Bank 

Indonesia. Namun pada faktor likuiditas terdapat bank yang berpredikat kurang 

sehat yaitu; PT. Bank Danamon Indonesia dan Tbk PT. Bank Himpunan Saudara 

1906 Tbk. Pada faktor sensitivitas terhadap resiko pasar dari hasil perhitungan 

menunjukkan ada beberapa bank yang berada dalam kondisi tidak sehat 

diantaranya adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, PT. Bank Bumi Artha Tbk, 

PT. Bank Mega Tbk dan PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

5.2 Saran 

 Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami selama 

penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pada PT. Bank Mega Tbk dan PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk perlu 

menjaga kesehatan dari faktor faktor sensitivitas pada resiko pasar yang 

memiliki nilai yang cukup tinggi agar terhindar dari resiko kerugian dengan 

penurunan nilai pasar perusahaan jika terjadi perubahan tingkat suku bunga.  
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2. Dari hasil penelitian pada faktor likuiditas menunjukkan bahwa PT. Bank 

Danamon Tbk dan PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk berada dalam 

kondisi kurang sehat. Dengan kondisi demikian diperlukan peran dari 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari pemerintah yang berfungsi 

menjamin simpanan nasabah perbankan. Disamping menjamin simpanan 

nasabah bank, LPS juga bertugas melakukan penyelesaian dan penanganan 

bank yang tidak berhasil disehatkan atau  bank gagal. 

3. Dari hasil penelitian pada faktor sensitivitas terhadap resiko pasar 

menunjukkan bahwa PT. Bank Bumi Artha Tbk terlalu agresif dalam 

mengelola aktiva-pasiva sehingga perlu menurunkan gap yang dimiliki guna 

menghindari resiko akibat perubahan tingkat suku bunga. Gap yang tinggi 

memberikan return yang tinggi, namun mengandung resiko yang tinggi pula 

bila prediksi tingkat suku bunga tidak sesuai dengan harapan bank yang 

bersangkutan. 

4. Bagi pihak investor atau pihak pemegang saham disarankan dalam 

memutuskan kegiatan investasi agar terlebih dahulu mengetahui kesehatan 

bank terutama yang berkaitan dengan rasio CAMELS sehingga keputusan 

yang diambil benar-benar keputusan yang baik yang memperhitungkan 

kondisi bank yang bersangkutan. 

5. Bagi pihak Bank Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan suatu 

bank sehingga arah kebijakan yang akan datang benar-benar mencerminkan 

dan mempertimbangkan kondisi di dunia usaha.  


