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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

      Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian ini yang telah dijelaskan dan dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan penilaian tingkat kesehatan PT Bank BPD DIY Tbk dengan 

menggunakan metode RGEC periode 2013-2015 adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat kesehatan PT Bank BPD DIY Tbk dengan menggunakan metode 

RGEC periode 2013 memperoleh peringkat komposit sangat sehat. 

2. Tingkat kesehatan PT Bank BPD DIY Tbk dengan menggunakan metode 

RGEC periode 2014 memperoleh peringkat komposit sangat sehat. 

3. Tingkat kesehatan PT Bank BPD DIY Tbk dengan menggunakan metode 

RGEC periode 2015 memperoleh peringkat komposit sangat sehat. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

      Peneliti memiliki keterbatasan penelitian yang telah dihadapi, peneliti 

yang akan datang yang mengambil topik yang sejenis ini diharapkan 

memperhatikan keterbatasan penelitian yang dihadapi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi untuk meneliti penilaian tingkat kesehatan bank 

pada PT Bank BPD DIY Tbk dengan menggunakan metode RGEC 

periode 2013-2015.  
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2. Peniliti meneliti Profil Risiko dengan menggunakan risiko kredit dengan 

menggunakan rasio NPL (Non Performing Loan) yang telah tersedia di 

Ikhtisar Keuangan PT Bank BPD DIY Tbk periode 2013-2015 dan 

risiko likuiditas dengan menggunakan rasio LDR (Loan to Deposit 

Ratio) yang telah tersedia di Ikhtisar Keuangan PT Bank BPD DIY Tbk 

periode 2013-2015. Risiko yang lain yang memiliki hubungan dengan 

Profil Risiko tidak diteliti dalam penelitian ini.  

3. Peneliti menggunakan Ikhtisar Keuangan PT Bank BPD DIY Tbk 

periode 2013-2015 dan Laporan Good Corporate Governance PT Bank 

BPD DIY Tbk periode 2013-2015 dalam menilai tingkat kesehatan bank 

pada PT Bank BPD DIY Tbk dengan menggunakan metode RGEC 

periode 2013-2015. 

4. Lokasi yang dilakukan peneliti untuk menilai tingkat kesehatan bank 

pada PT Bank BPD DIY Tbk dengan menggunakan metode RGEC 

periode 2013-2015 di website resmi PT Bank BPD DIY Tbk atau 

www.bankbpddiy.co.id.  

 

5.3. Saran  

      Berdasarkan kesimpulan tersebut yang telah penulis jelaskan, maka 

penulis akan memberikan saran kepada beberapa pihak-pihak yang 

berkepentingan yang akan menilai tingkat kesehatan bank adalah sebagai 

berikut: 

http://www.bankbpddiy.co.id/
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1. Bagi PT Bank BPD DIY Tbk, sebaiknya PT Bank BPD DIY Tbk 

memperhatikan, mengevaluasi dan menjaga kesehatan Bank BPD DIY 

kondisi tetap sehat. Disamping itu, Bank BPD DIY harus memperhatikan 

prinsip kehati-hatian yang akan diterapkan dalam menghadapi risiko 

keuangan Bank BPD DIY yang telah terjadi. Hal ini menggambarkan 

kinerja Bank BPD DIY telah dicapai untuk meningkatkan dan 

menjalankan usaha bank yang akan datang lebih baik lagi.  

2. Bagi nasabah PT Bank BPD DIY Tbk, sebaiknya nasabah PT Bank BPD 

DIY Tbk meningkatkan transaksi dalam hal mengelola keuangan di PT 

Bank BPD DIY Tbk seperti menyimpan uang, meminjam uang, dan ikut 

berpartisipasi menyalurkan jasa Bank BPD DIY dikelola. Selain itu, 

nasabah Bank BPD DIY memperhatikan risiko yang terjadi di PT Bank 

BPD DIY Tbk dan nasabah Bank BPD DIY percaya telah menanamkan 

uang di Bank BPD DIY untuk dikelola.  

3. Bagi penelitian yang akan datang, peneliti sebaiknya menambah Profil 

Risiko, rasio keuangan, dan lokasi peneliti untuk menilai tingkat 

kesehatan bank. Disamping itu, peneliti yang akan datang sebaiknya  

mengikuti perubahan perkembangan menggunakan metode terbaru dalam 

menilai tingkat kesehatan bank sesuai dengan Standar yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia yang berlaku.            

 


