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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

              Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan kinerja antara bank pemerintah dengan bank swasta 

pada rasio protection. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai protection Bank 

Danamon sebesar 36% dan lebih tinggi dibandingkan dengan Bank 

Tabungan Negara sebesar 25%. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Effective Financial 

Structure diantara Bank Pemerintah dan Bank Swasta. Hasil ini ditunjukan 

dengan nilai Effective Financial Structure Bank Danamon sebesar 17% 

dan lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Tabungan Negara sebesar 9%. 

Hasil tersebut pula menyimpulkan bahwa Bank Danamon memiliki nilai 

yang lebih besar daripada Bank Tabungan Negara. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Asset Quality diantara 

Bank Pemerintah dan Bank Swasta. Hasil ini ditunjukan dengan nilai 

Asset Quality Bank Tabungan Negara sebesar 1,4% sedangkan Bank 

Danamon sebesar 2,9%.  

4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Rates of Return&Costs 

diantara Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional. Hasil ini ditunjukan 

dengan nilai Rates of Return&Costs Bank Danamon sebesar 12% sedangkan 
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Bank Tabungan Negara sebesar 7,7%. Hasil ini menunjukkan Bank Danamon 

memiliki nilai nilai Rates of Return&Costs lebih tinggi daripada Bank 

Tabungan Negara. 

5. Dari hasil perhitungan rasio Liquidity terdapat perbedaan yang signifikan 

pada rasio Liquidity diantara Bank Pemerintah dan Bank Swasta. Hasil ini 

ditunjukan dengan nilai Liquidity Bank Danamon sebesar 29% persen 

sedangkan Bank Tabungan Negara 24%. Nilai rasio liquidity yang terbesar 

adalah Bank Danamon, walaupun keduanya memiliki indikator yang 

excellent. 

6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Signs of Growth diantara Bank 

Pemerintah dan Bank Swasta. Hasil ini ditunjukan dengan nilai Signs of 

Growth Bank Danamon sebesar 18% persen sedangkan Bank Tabungan 

Negara 17%.  

7. Dari semua komponen metode PEARLS, Bank Swasta yang diwakili oleh 

Bank Danamon memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan bank 

pemerintah yaitu Bank Tabungan Negara berdasarkan dari rasio Protection, 

Effective Financial Structure, Asset Quality, Rates of Return&Costs, 

Liquidity, dan Signs of Growth. 

 

B. Saran  

Setelah penulis menyimpulkan hasil analisis, maka ada beberapa saran yang 

penulis sampaikan, yaitu:  

1. Perbankan pemerintah Swasta agar performanya terus berkembang 

dengan meningkatkan nilai dalam dana risiko pinjaman, total modal, total 
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asset. Dan dapat mengelola likuiditasnya dengan baik agar mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap nasabah. Tidak hanya itu, 

baik perbankan pemerintah dan swasta diharapkan dapat meminimalkan 

nilai pinjaman yang lalai atau bermasalah. 

2. Pada masyarakat harus menambah pengetahuan tentang perbankan. Dan 

kita sebagai masyarakat dapat berperan langsung dengan membantu 

meningkatkan performa bank melalui menambah jumlah saldo tabungan 

atau deposito pada bank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


