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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode 

RGEC pada Bank BRI pada tahun 2012-2014 adalah peringkat 2 

untuk komponen Risk Profile yang berarti berpredikat baik. 

Sedangkan komponen Good Corporate Governance, Earnings dan 

Capital mendapatkan peringkat 1 atau berpredikat sangat baik,  dan 

pada Bank BNI pada tahun 2012-2014 menghasilkan peringkat 2 

untuk komponen Risk Profile dan Good Corporate Governance 

dengan predikat baik. Sedangkan komponen Earnings dan Capital 

mendapatkan peringkat 1 atau berpredikat sangat baik. 

2. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode 

PEARLS pada Bank BRI maupun Bank BNI pada tahun 2012-

2014 menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu pada setiap 

komponen (Protection, Effective Financial Structure, Asset 

Quality, Rates of Return&Costs, Liquidity, dan Signs of Growth) 

telah mencapai kriteria yang ditentukan. 

3. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC dan 

metode PEARLS keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama 

yaitu penilaian pada Bank BRI dan Bank BNI dapat dikatakan 



68 
 

 
 
 
 

 

Sangat Sehat. Jika diliat secara mendetail hasil penilain pada 

metode PEARLS lebih baik, namun penilaian dengan metode 

PEARLS bersifat kuantitatif saja. Sedangkan penilaian dengan 

menggunakan metode RGEC bersifat kuantitatif juga kualitatif 

yang dilakukan selain untuk menilai kinerja bank, juga untuk 

mengetahui apakah bank mampu menghadapi risiko di masa yang 

akan datang. 

B. Saran 

       Setelah penulis menyimpulkan hasil analisis, maka ada beberapa saran 

yang penulis sampaikan, yaitu: 

1. Untuk Bank BRI dan Bank BNI agar terus mempertahankan dan 

meningkatkan kinerjanya yang sudah baik terutama pada aspek 

Risk Profile dan Good Corporate Governance, agar terus dapat 

menjadi kepercayaan bagi masyarakat. 

2. Untuk masyarakat agar terus menambah pengetahuan tentang 

perbankan, dan membantu meningkatkan kinerja bank dengan cara 

menyimpan dananya di bank. 

3. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah referensi mengenai 

tingkat kesehatan bank baik dengan metode RGEC maupun 

PEARLS agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

 

 


