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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Simpulan 

Berdasarkan uraikan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada pt kb Bukopin Tbk., pada tiga 

tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 berada di dalam keadaan kurang sehat 

atau kurang baik karena nilai LDR belum memenuhi standar ketetapan rasio 

yang ditentukan yaitu 78%-92%. LDR bank KB Bukopin tinggi, diakibatkan 

kredit bank yang rendah, yang artinya bank kesulitan dalam likuiditas untuk 

mendanai pertumbuhan kredit.  

b. Berdasarkan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT KB Bukopin Tbk., pada 

tiga tahun terakhir yaitu 2019-2021 dapat dikategorikan sebagai bank yang 

sangat sehat sangat baik karena nilainya sudah melewati batas yang sudah 

ditetapkan yaitu ≥ 12%, yang artinya bank KB Bukopin memiliki modal yang 

besar dan sudah mampu dalam menyediakan dananya untuk digunakan dalam 

mengatasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian. 

c. Berdasarkan Return of Asset (ROA) pada PT KB Bukopin Tbk., memiliki 

kinerja yang kurang baik dan belum efisien dikarenakan nilai ROA dari bank 

KB Bukopin pada tiga tahun terkahir yaitu 2019-2021 belum memiliki nilai 

standar rasio karena ROA ≤ 0%, yang artinya bank KB Bukopin belum 

mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. 

d. Berdasarkan Non Performing Loan (NPL) pada PT KB Bukopin Tbk., berada 

pada posisi kurang sehat atau kurang baik dan belum aman dikarenakan nilai 

NPL dari bank KB Bukopin pada tiga tahun terakhir yaitu 2019-2021 

memiliki nilai diatas standar rasio yang sudah ditetapkan yaitu NPL > 12%. 

 

IV.2. Saran 

Berikut adalah saran yang sekiranya dapat bermanfaat yaitu: 
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a. Bagi para pembaca laporan tugas akhir ini diharapkan bisa sebagai bahan 

pengetahuan dan bahan referensi mengenai rasio keuangan serta mengetahui 

kinerja keuangan dari analisis rasio LDR, CAR, ROA dan NPL  yang 

diperoleh dari PT Bank KB Bukopin Tbk. 

b. Bagi pihak perbankan diharapkan dapat berguna dengan melihat hasil dari 

tingkat kinerja keuangan yang ada pada Bank KB Bukopin dalam bahan 

pertimbangan dan juga tambahan informasi untuk mengatasi dampak yang 

mungkin akan dihadapi dan juga sebagai bahan opengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan kinerja perbankan. 

c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menjadi 

sumber refernesi untuk dapat berkontribusi penelitian lebih lanjut dengan 

membahas penelitian rasio keuangan bank untuk mengukur kinerja keuangan 

bank. 
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