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BAB IV  

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Tugas Akhir ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan spread based income pada Bank BUMN selama periode  2016-

2021 secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif atau mengalami 

peningkatan hasil pendapatan. Namun beberapa Bank BUMN mengalami 

penurunan diantaranya : Bank BRI pada tahun 2020, Bank Mandiri pada 

tahun 2017 dan 2020, serta Bank BTN pada tahun 2019 dan 2020. Perubahan 

spread based dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan kredit pada bank yang 

bersangkutan, kondisi ekonomi nasional, serta kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia maupun pemerintah terkait perkreditan. 

2. Pertumbuhan fee based income pada Bank BUMN selama periode 2016-2021  

secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif atau mengalami 

peningkatan hasil pendapatan. Dari ke empat Bank BUMN hanya Bank 

Mandiri yang mengalami pertumbuhan fee based negative atau turun pada 

tahun 2019 dan 2020. Perubahan pada hasil fee based dipengaruhi oleh 

kebijakan atau strategi yang digunakan masing-masing bank juga 

memperhatikan kondisi masyarakat khususnya dengan prilaku transaksi 

keuangan. 

3. Pertumbuhan pendapatan operasional pada Bank BUMN selama periode 

2016-2021 secara umum mengalami pertumbuhan yang positif  atau 

mengalami peningkatan hasil pendapatan. Dua dari empat Bank BUMN 

mengalami penurunan pada periode-periode akhir, yaitu Bank BTN pada 

tahun 2019, serta Bank BRI dan Bank Mandiri pada tahun 2020. Pertumbuhan 

negatif pada akhir periode tersebut disebabkan oleh melemahnya kondisi 

perekonomian nasional serta minat masyarakat terhadap fasilitas kredit akibat 

adanya Pandemi Covid 19. Pandemi covid 19 merupakan isu kesehatan yang 

merambat kepada masalah sosial dan menyebabkan masalah ekonomi. 
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IV.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pembaca jika ingin membuat suatu karya tulis dengan judul yang sama 

sebaiknya menambah pokok-pokok bahasan yang belum ada sehingga dapat 

menjadi karya tulis yang lebih baik dan bermanfaat. 

2. Bagi Bank BUMN terutama yang mengalami penurunan pendapatan pada 

tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak berjalan 

baik atau kinerjanya menurun. Memang penurunan tersebut di akibatkan oleh 

dampak pandemi covid yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga 

dirasakan seluruh dunia. Penulis berharap kejadian ini dapat menjadi 

pelajaran bagi perusahaan agar kedepannya dapat menyiapkan diri dengan 

lebih baik atas segala kemungkinan yang dapat terjadi. Memang mustahil 

untuk mencegah segala sesuatu yang belum terjadi, namun perusahaan dapat 

menyiapkan langkah-langkah mitigasi atau upaya untuk mengurangi resiko 

kerugian yang mungkin terjadi dimasa mendatang. 

3. Bagi masyarakat masyarakat yang membaca sebaiknya tidak mengambil 

kesimpulan hanya berdasarkan karya tulis ini untuk menilai kinerja bank 

secara keseluruhan, akan lebih baik jika mempunyai banyak referensi untuk 

menambah wawasan dan pengetahun. 

 

  


