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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis 

lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penilaian Tingkat 

Kesehatan PT. BPD Jateng dengan menggunakan metode RGEC yang 

merujuk kepada standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil penilaian yang telah dilakukan 

oleh peneliti dapat disimpulkan  bahwa untuk periode 2011 peringkat 

komposit “SANGAT SEHAT”, periode 2012 dengan kesimpulan 

peringkat komposit “SANGAT SEHAT”, periode 2013 dengan 

kesimpulan peringkat komposit “SANGAT SEHAT”, periode 2014 

dengan kesimpulan peringkat komposit “SANGAT SEHAT”, dan pada 

periode 2015 dapat disimpulkan bahwa peringkat komposit berada pada 

tingkat “SANGAT SEHAT”. 

 

5.2 Saran 

Kesimpulan di atas dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

memberikan saran kepada PT. BPD Jateng. Saran yang dapat penulis 

berikan antara lain sebagai berikut : 

1. Seperti yang terkandung dalam Misi Bank Jateng yang berbunyi 

“Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat”. Sebagai 

bank yang dimiliki oleh BUMD sebaiknya PT. BPD Jateng mampu 

mempertahankan kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya. 

Dengan kondisi bank yang sangat sehat tentu akan memberikan 

dampak yang positif bagi PT. BPD Jateng diantaranya yaitu dapat 

meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan baik 

nasabah, masyarakat, karyawan, pemegang saham, dan juga pihak-

pihak lainnya. 
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2. Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan kesehatan dengan lebih 

memperhatikan faktor RGEC terutama pada rasio LDR. Dalam hal ini 

yang perlu diperhatikan khususnya pada rasio LDR tahun 2013, 2014, 

dan 2015 dimana pada tahun-tahun tersebut bisa dikatakan menurun 

dibandingkan dengan tahun 2011 dan tahun 2012. 

 

5.3 Penutup 

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan 

Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir 

ini. Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, yang disebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran-saran 

yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

Penulis dengan segala rasa bersyukur memanjaatkan doa kepada 

Allah SWT, semoga senantiasa diberi petunjuk kepada jalan yang benar 

yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat dan dijauhkan dari jalan 

salah yaitu jalan orang-orang yang tersesat. Penulis sangat berharap tugas 

akhir ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, terlebih bagi pihak-

pihak yang berkecimpung di dunia perbankan dan pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis. Akhir kata semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dari 

Allah SWT dan mendapat kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, 

Amin. 

 

 


