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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penilaian RGEC pada Bank Umum Syariah periode 

2015-2017 sebagai berikut: 

1) Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah di Indonesia ditinjau dari 

aspek Risk Profile, pada periode 2015-2017 dan dapat disimpulkan 

bahwa Bank Aceh Syarih dan Bank BNIdengan peringkat ”Sangat 

Sehat” pada periode 2015-2017 dengan kesimpulan bahwa tidak ada 

bank yang mampu mencapai peringkatkomposit sangat sehat, 

dominan hanya mampu mencapai “Sehat” dan “ Cukup Sehat” 

2) Penilaian kesehatan ditinjau dari aspek Good Corporate Governance 

pada periode 2015-2017 dapat disimpulkan bahwa Bank BCA 

Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan Bank BTPN Syariah dengan 

peringkat komposit “ Sangat Sehat” pada periode 2015, pada periode 

2016 dengan kesimpulan peringkat komposit “ Sangat Sehat” adalah 

Bank BCA Syariah dan Bank BTPN Syariah, dan pada periode 2017 

dengan kesimpulan peringkat komposit “ Sangat Sehat”  adalah 

Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Sayariah, 

dan Bank Btpn Syariah.  

3) Penilaian kesehatan bank umum syariah ditinjau dari aspek Earning 

(Rentabilitas) pada periode 2015-2017 dapat disimpulkan bahwa 

Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Aceh Syariah dengan 
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4) peringkat “Sangat Sehat” pada periode 2015, pada periode 2016 

dengan kesimpulan komposit “ Sangat Sehat” adalh Bank Aceh 

Syariah,  Bank BRI Syariah, Bank BTPN Syariah , Bank Mega 

Syariah, dan pada periode 2017 dengan kesimpulan Peringkat 

Komposit “ Sangat Sehat” adalah Bank BTPN Syariah, dan Bank 

Aceh Syariah. 

5) Penilaian kesehatan bank umum syariah ditinjau dari aspek Capital 

(Permodalan) pada periode 2015-2017 dapat disimpulkan bahwa 

selama tahun 2015-2017 tergolong peringkat komposit 1, yang 

artinya kecukupan permodalan dan sangat mampu mengantisipasi 

seluruh risiko yang dihadapi dalam mendukung ekspansi usaha bank 

syariah “SANGAT SEHAT”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 
 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi bank syariah di Indonesia diharapkan mampu memperhatikan 

kinerja keuangan, terutama dalam melakukan ekspansi kegiatan 

operasional bank, karena semakin besar beban operasional yang 

ditanggung bank, maka akan menimbulkan penurunan laba bank, 

sehingga mengganggu kesehatan bank tersebut.  

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan, untuk memperpanjang periode 

pengamantan, sehingga diharapkan akan memperoleh kondisi atau 

kinerja bank secara menyeluruh.  

3. Bagi peneliti kedepannya yang akan melakukan penelitian dengan tema 

serupa disarankan, untuk memperluas cakupan indikator rasio keuangan 

lainnya dalam mengukur Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011. 

 


