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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk pada tahun 2014-2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Secara umum laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia periode 

tahun 2014-2017 cenderung mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari ikhtisar laporan keuangan bank Muamalat yang menunjukkan 

neraca dan laba rugi memiliki nilai yang fluktuatif pada periode 2014-

2015. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh kuatnya persaingan yang 

dihadapi oleh bank Muamalat dengan lembaga keuangan lainnya baik 

sesama bank syariah maupun bank konvensional.  

2. Analisis penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia, dengan 

menggunakan metode RGEC secara umum dapat dinyatakan bahwa 

masing-masing nilai dari indikator Risk Profile yang diantaranya sub 

indicator NPF berada pada kondisi kurang sehat untuk periode 2014-

2017. Selanjutnya indicator FDR periode 2014-2017 menunjukkan 

kondisi cukup sehat. untuk indicator BOPO periode 2014-2017 

menunjukkan kondisi yang sehat. Sementara untuk indicator Earning 

diantaranya terdapat sub indicator ROA dan ROE periode 2014-2017 

menunjukkan kondisi yang kurang sehat. dan terakhir adalah Capital 

dengan sub indicator CAR periode 2014-2017 menunjukkan kondisi yang 

sangat sehat.  
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3. Penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan Bank 

Muamalat Indonesia secara umum dengan metode Risk Profile, Earning 

dan Capital (RGEC), telah menunjukkan predikat kesehatan bank yang 

cukup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. 

Dimana penilaian untuk periode 2014-2017 dengan kesimpulan peringkat 

komposit 3, yang mempunyai arti bahwa kondisi bank muamalat secara 

umum cukup Sehat. sehingga dinilai bank muamalat cukup mampu 

menghadapi adanya pengaruh negative yang signifikan dari perubahan 

kondisi bisnis dan faktor eksternal yang nantinya akan terjadi. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama harus terus 

meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun selanjutnya. Hal ini dikarenakan 

kesehatan bank akan sangat berpengaruh pada keputusan dan 

meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini nasabah, investor 

atau bahkan karyawan pemegang saham dan juga pihak lainnya untuk 

terus mempercayakan bank muamalat sebagai tempat yang terpercaya 

untuk mengelola dana tersebut.  

2. Upaya untuk meningkatkan kesehatan bank tentunya tidak hanya berfokus 

pada laporan keuangannya saja, akan tetapi ada juga beberapa factor yang 

cukup berpengaruh dalam hal pengembangan bank muamalat itu sendiri, 

seperti meningkatkan fasilitas pelayanan yang diberikan. Menciptakan 
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kondisi yang lebih aman, mudah dan juga cepat dalam memenuhi 

kebutuhan nasabah.  

3. Selain itu, adanya pengaruh negative dari luar bank muamalat (factor 

eksternal) perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

memperbaiki dan dijadikan tolak ukur bagi perkembangan bank muamalat 

itu sendiri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 


