
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan kepada 29 bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2012 yang menjadi sampel, yang bertujuan 

untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank menggunakan metode RGEC pada 

bank yang terdaftar di BEI, dapat ditarik kesimpulan: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL yang merupakan komponen 

dari RGEC berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR yang merupakan komponen 

dari RGEC tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA yang merupakan komponen 

dari RGEC berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR yang merupakan komponen 

dari RGEC tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank 

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, LDR, ROA dan CAR yang 

merupakan komponen dari secara simultan terhadap kesehatan perbankan. 

6. Hasil penelitian diperoleh nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,494 yang 

berarti bahwa 49,4% variasi Tingkat Kesehatan Bank dapat dijelaskan oleh 

keempat variabel independen yaitu NPL, LDR, ROA dan CAR. Dan 



 

 

sebanyak 50,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel 

penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan karena memiliki 

keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Objek penelitian ini adalah Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2012 dan yang mempubilkasikan laporan keuangannya di 

www.idx.co.id  

2. Periode penelitian yang diamati adalah tahun 2011-2012 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu 

Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on 

Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak 

dan memperpanjang periode hasil penelitian yang semakin mendekati 

kenyataan di lapangan.  

2. Penelitian ini hanya berdasarkan pada data yang disajkan dalam laporan 

keuangan saja dan tidak memperhatikan faktor Good Corporate 

Governance. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya 

memperhatikan faktor tersebut.  

http://www.idx.co.id/


 

 

3. Dengan berlakunya penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan 

Pendekatan Risiko atau disebut dengan RGEC maka bank dapat 

memfokuskan dirinya dalam menyiapkan strategi dan program 

penanganan yang lebih baik untuk menghadapi risiko dan pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan serta faktor 

eksternal lainnya.  


