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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis perbandingan kinerja keuangan 

perbankan sebelum dan setelah go public di perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI yaitu Bank Mandiri Tbk, Bank Woorie Saudara 1906 Tbk, Bank Bukopin 

Tbk, Bank BCI Tbk, Bank Windu Tbk,Bank BTPN Tbk, Bank BTN Tbk, Bank 

BJB Tbk, Bank Sinar Mas Tbk, BPD Jatim Tbk, Bank Mestika Dharma Tbk dan 

Bank Mitraniaga Tbk, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa : 

1. Kinerja keuangan perbankan sebelum dan setelah go public, sebagai berikut : 

a. Pada umumnya rata-rata rasio CAR menurun setelah go public yaitu dari 

25.1096% menjadi 20.8696%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kecukupan modal Bank setelah go public memburuk walaupun masih 

berada diatas 8%. 

b. Pada umumnya rata-rata rasio NPL meningkat setelah go public yaitu dari 

2.6546% menjadi 3.0792%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-

rata rasio NPL setelah go public menunjukkan kondisi yang memburuk 

walaupun masih berada dibawah 5%. 

c. Pada umumnya rata-rata rasio ROA menurun setelah go public yaitu dari 

3.2792% menjadi 2.2663%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata 

kemampuan bank untuk memperoleh laba dalam satu periode dari total 

aktiva yang dimilikinya setelah go public menurun, walaupun masih 

berada diatas 1.5%, tapi penurunan rasio ROA setelah go public ini 

menujukkan kondisi yang memburuk. 

d. Pada umumnya rata-rata rasio LDR meningkat setelah go public yaitu dari 

74.6996% menjadi 78.7404%. Hal ini menunjukkan kondisi yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelum go public karena rata-rata rasio LDR 

setelah go public berada pada batas aman yaitu berada direntang 72%-

92%. 
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2. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan setelah go 

public jika dilihat dari rasio CAR, hal ini dapat dilihat dari nilai asymp.sig > 

0.05, nilai asymp.sig yaitu sebesar 0.068 > 0.05 : maka H0 diterima. Hal ini 

terjadi karena jumlah kredit yang diberikan  oleh kedua belas Bank setelah go 

public ini mengalami peningkatan, dengan peningkatan jumlah kredit yang 

diberikan oleh Bank maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sehingga hal ini bisa menurunkan rasio 

CAR. Selain itu tingkat CAR juga dalam tekanan, tidak saja akibat kenaikan 

pada jumlah kredit yang diberikan, tetapi juga karena mulai diberlakukannya 

risiko kredit operasional secara bertahap dari mulai tahun 2010 sehingga 

tingkat CAR menurun setelah diberlakukannya risiko operasional. 

3. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan setelah go 

public jika dilihat dari rasio NPL, hal ini dapat dilihat dari nilai asymp.sig > 

0.05, nilai asymp.sig yaitu sebesar 0.903 > 0.05 : maka H0 diterima. Hal ini 

terjadi karena jumlah kredit yang diberikan oleh kedua belas Bank ini 

mengalami peningkatan setelah go public sehingga dari peningkatan jumlah 

kredit ini juga akan menyebabkan tingkat kredit bermasalah juga meningkat. 

Selain hal itu, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan peningkatan 

rasio NPL yaitu kondisi perekonomian karena kondisi perekonomian juga 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi 

utang-utangnya diantaranya yaitu inflasi dan kurs rupiah. Selain kondisi 

perekonomian, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi NPL seperti 

kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM. 

4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan setelah go 

public jika dilihat dari rasio ROA, hal ini dapat dilihat dari nilai asymp.sig > 

0.05, nilai asymp.sig yaitu sebesar 0.114 > 0.05 : maka H0 diterima. Hal ini 

terjadi karena dana yang diperoleh dari hasil go public ini digunakan untuk 

melakukan ekspansi kredit, namun keuntungan yang diperoleh belum secepat 

seperti ekspansi yang dilakukan. Kemudian dana yang diperoleh dari go public 

juga digunakan untuk mengembangkan jaringan operasional dan teknologi 

informasi,  oleh sebab itu pengeluaran dana ini akan berpengaruh terhadap nilai 

aktiva dan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut 
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5. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan setelah go 

public jika dilihat dari rasio LDR hal ini dapat dilihat dari nilai asymp.sig > 

0.05, nilai asymp.sig yaitu sebesar 0.081 > 0.05 : maka H0 diterima. Hal ini 

terjadi karena pertumbuhan kredit perbankan yang terus meningkat namun 

tidak diimbangi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Dengan menjadi 

perusahaan go public maka akan memperoleh jumlah dana dalam jumlah yang 

besar, dan jumlah dana yang besar ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemberian kredit kepada nasabah sehingga bisa meningkatkan rasio LDR namun 

pertumbuhan kredit ini harus diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga 

yang dihimpun oleh Bank. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran 

yang penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Secara Praktis 

a. Untuk perusahaan perbankan, karena keputusan go public merupakan 

langkah awal untuk memberikan kemajuan kinerja perusahaan, maka perlu 

mempersiapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnisnya 

dengan meminimalisir risiko seminimal mungkin. Dalam menghadapi 

tantangan baik eksternal maupun internal, maka bank harus mengkaji dan 

menyusun strategi pertumbuhan usaha dimasa yang akan datang. Fokus 

bisnis tertuju pada peningkatan penyaluran kredit, penghimpunan dana 

pihak ketiga, peningkatan pelayanan melalui perluasan jaringan kantor dan 

meningkatkan jumlah nasabah, serta kualitas SDM yang profesional. 

b. Bagi para investor dan calon investor yang ingin berinvestasi saham, 

hendaknya harus mempertimbangkan perusahaan-perusahaan mana yang 

akan di investasi supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

 

2. Secara Akademis 

a. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperbanyak lagi jumlah sampel 

bank yang diteliti.  
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b. Jangka waktu laporan keuangannya sebaiknya lebih dari 2 (dua) tahun. 

c. Sebaiknya menambahkan lagi rasio yang digunakan untuk pengukuran 

kinerja keuangan supaya bisa lebih menilai kinerja keuangan secara 

keseluruhan. 

 

 


