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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan PT Bank Syariah Mandiri, pada 

tahun 2015-2017 dapat disimpulkan penilaian tingkat kesehatan PT Bank Syariah 

Mandiri dengan meggunakan metode CAMEL yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan rasio CAR, NPF, NPM, ROA, BOPO, dan FDR pada 

PT Bank Syariah Mandiri periode tahun 2015-2017 masing-masing 

menunjukkan nilai yang berbeda setiap triwulan dan setiap tahunnya. 

Untuk nilai CAR menunjukkan hasil analisis yang sangat baik, dengan 

rata-rata peringkat berada pada peringkat 1 (sangat sehat). Untuk nilai 

NPF menunjukkan hasil analisis yang kurang baik bahkan tidak baik, 

dengan rata-rata peringkat NPF berada pada peringkat 4 dan 5 (kurang 

sehat dan tidak sehat) Untuk nilai NPM dari menunjukkan posisi yang 

tidak baik, dengan rata-rata peringkat nilai NPM berada pada peringkat 5 

(tidak sehat). Untuk nilai ROA menunjukkan posisi yang kurang baik 

yaitu dengan rata-rata peringkat berada pada peringkat 4 (kurang sehat) 

Untuk nilai BOPO menunjukkan keadaan yang sangat baik, yaitu dengan 

rata-rata peringkat 1 (sangat sehat). Dan terakhir untuk nilai FDR  

menunjukkan keadaan yang baik, dimana dari rata-rata peringkat nilai 

NPF berada pada peringkat 2 (sehat). 

2. Penetapan kesehatan PT Bank Syariah Mandiri bedasarkan SE BI No. 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 maka dididapatkan nilai rata-rata 
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peringkat berdasarkan penilaian menggunakan metode CAMEL bahwa 

Bank Syariah Mandiri berada Pada peringkat “3 (cukup sehat)”. Hal ini 

menjadikan Bank Syariah Mandiri dari segi penilaian CAMEL masih 

dapat dikatakan cukup mampu menghadapi adanya pengaruh negative 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang didirikan berlatar 

belakang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 harus terus 

meningkatkan kesehatannya 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 Syariah Mandiri sebagai tempat yang 

terpercaya untuk mengelola dana masyarakat.  

2. Selain itu, adanya pengaruh negative dari luar bank Syariah Mandiri 

(faktor eksternal) perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk memperbaiki dan dijadikan tolak ukur bagi perkembangan bank 

Syariah Mandiri itu sendiri.   

 


