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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil pada pembahasan analisis dana pihak ketiga 

terhadap pendapatan bunga bersih pada PT Bank Rakyat Indonesia di tahun 2018-

2021, yaitu: 

 Pendapatan bunga bersih pada tahun 2019 mengalami peningkatan  sebesar 

0,48% waluapun biaya bunga mengalami peningkatan sebesar 1,80% dari tahun 

sebelumnya dikarenakan naiknya dana pihak ketiga namun pendapatan bunga naik 

lebih besar dibandingkan biaya bunga, kenaikan disebabkan karena penurunan 

beban bunga yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pendapatan bunga 

dan turunnya suku bunga SBI dan suku bunga penjaminan berdampak pada 

penurunan bunga dana pihak ketiga. Pada tahun 2020 Pendapatan bunga bersih 

mengalami penurunan sebesar -0,43% namun biaya bunga pada tahun ini 

mengalami penurunan biaya bunga mengalami penurunan namun dana pihak ketiga 

tetap tumbuh agresif dan penurunan biaya bunga disebabkan karena PT Bank 

Rakyat Indonesia berhasil meningkatkan komposisi dana murah atau CASA yang 

terdiri dari simpanan kategori giro dan tabungan dengsn mengoptimalisasi M-

Banking BRImo, Agen BRILink, digital payment platform, serta penerapan 

kebijakan tingkat suku bunga progresif yang menyebabkan terjadinya biaya bunga 

dan penurunan keuntungan bunga bersih juga di iringi dengan pendapatan bunga 

turun disebabkan karena masih melemahnya permintaan kredit akibat dampak dari 

pandemi covid-19, dari terjadinya pandemi covid-19 membuat masyarakat masih 

lemah dalam melakukan permintaan kredit karena belum stabilnya kondisi 

perekonomian masyarakat. Namun keuntungan bunga bersih pada tahun 2021 

mengalami kenaikan yang cukup pesat sebesar 2,75% diiringi dengan penurunan 

biaya bunga dan juga pendapatan bunga kembali mengalami peningkatan karena 

PT Bank Rakyat Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan bunga karena aset 

produktif PT Bank Rakyat Indonesia terus meningkat sejalan dengan mulai 
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bangkitnya kembali perekonomian di Indonesia yang menumbuhkan kembali 

permintaan kredit nasabah sebagai suatu modal usaha atau untuk keperluan lainnya. 

  

IV.2 Saran 

a. Aspek Teoritis 

Penyusunan laporan tugas akhir dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

ilmu pengetahuan dasar yang dijadikan suatu pemahaman mengenai 

keuntungan bunga bersih pada perbankan khususnya pada PT Bank Rakyat 

Indonesia pada tahun 2018-2021. 

b. Aspek Praktis 

Bagi perbankan pentingnya meningkatkan pelayanan untuk 

mengoptimalkan penghimpunan simpanan Dana Pihak Ketiga dari nasabah dan 

penyaluran kredit sebanyak banyaknya untuk menghasilkan keuntungan bunga 

bersih pada perusahaan atau perbankan. 
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