
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap kinerja keuangan PD. Bank 

Perkreditan Rakyat NTB Dompu, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja PD. 

BPR NTB Dompu berada pada kondisi BAIK dan SEHAT dan telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

1. Permodalan (Capital) 

Permodalan PD. BPR NTB Dompu mampu untuk 

mempertahankan pengelolaan terhadap modal sendiri dan aktiva-

aktiva yang mengandung resiko, serta mampu untuk menutup 

kerugian atas kredit yang diberikan. 

2. Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality) 

Kualitas aktiva produktif PD. BPR NTB Dompu mampu untuk 

mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 

diberikan. 

3. Manajemen (Management) 

Manajemen PD. BPR NTB Dompu telah menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik, efektif sesuai dengan kompleksitas dan 

tujuan bank. Prosedur dan kebijakan pengelola risiko sudah cukup 

memadai dan telah dilaksanakan dengan baik. 

 



 

4. Rentabilitas (Earnings) 

Dalam aspek rentabilitas, PD. BPR NTB Dompu mampu 

menanggung beban operasional yang ada dengan pendapatan 

operasional yang diterima dari setiap tahunnya. 

5. Likuiditas (Likuidity) 

Likuiditas PD. BPR NTB Dompu memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi dan dapat membayar 

kembali semua deposannya. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti pada 

waktu peneliti melakukan penelitian tingkat kesehatan Bank Perkreditan 

Rakyat NTB Dompu adalah sebagai berikut: 

1.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode 

CAMEL adalah Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity to 

Market Risk. 

2. Faktor profil resiko dalam penelitian ini yang diteliti resiko kredit dan 

resiko likuiditas dan faktor sensitivity to market risk dalam penelitian 

ini tidak dianalisis karena peneliti tidak memperoleh data yang 

mendukung dalam penelitian ini untuk melakukan penelitian. 

3. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Dompu, Nusa Tenggara 

Barat. 



4. Ikhtisar Keuangan dan Laporan Good Corporate Govermance PD 

Bank Perkreditan Rakyat NTB Dompu dalam jangka waktu 2015 

sampai dengan 2017 diteliti oleh peneliti untuk melakukan penelitian 

tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat NTB Dompu 

menggunakan metode CAMEL. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka 

penulis akan memberikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebeagi berikut: 

1. Bagi penelitian yang akan datang, sebaiknya memperluas lokasi 

penelitian, metode terbaru, dan resiko keuangan untuk menilai tingkat 

kesehatan bank. 

2. Bagi PD BPR NTB Dompu, hasil penelitian tingkat kesehatan Bank 

Perkreditan Rakyat NTB Dompu menggunakan metode CAMEL 

periode 2015 sampai dengan 2017 memperoleh peringkat komposit 1 

yang dikategorikan sehat dan sangat sehat, maka Bank Perkreditan 

Rakyat NTB Dompu harus menjaga, mempertahankan, dan 

meningkatkan kondisi kesehatan Bank Perkreditan Rakyat NTB 

Dompu sangat sehat. 

3. Bagi nasabah PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Dompu, hasil 

penelitian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat NTB Dompu 

menggunakan metode CAMEL dalam jangka waktu 2015 sampai 



dengan 2017 memperoleh peringkat komposit 1 yang kategori sehat 

dan sangat sehat sehingga masyarakat lebih meningkat kepercayaan 

untuk menyimpan dana, meminjam dana dan berpasrtisipasi dalam 

menyalurkan jasa bank lain. 


