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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pembahasan laporan keuangan pada Quartal 1-4 periode 

2019, menunjukkan rasio ROA, ROE, dan LDR Bank Mandiri dan Bank 

Syariah Mandiri terdapat perbedaan serta DPK dan Kredit/Pembiyaan 

Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri memiliki kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi indonesia sebagaimana yang terlihat sebagai 

berikut : 

1) Dilihat dari rasio profitabilitas 

a. Nilai mean ROA Bank Mandiri berada di atas Bank Syariah 

Mandiri akan tetapi rasio ROA Bank Syariah Mandiri masih 

berada pada kriteria kondisi baik yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yaitu sebesar 1.5%. 

b. Nilai mean ROE antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah 

Mandiri menunjukkan bahwa nilai ROE Bank Syariah Mandiri 

berada di bawah Bank Mandiri, akan tetapi rasio ROE Bank 

Syariah Mandiri secara keseluruhan masih berada pada kriteria 

kondisi baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 

sebesar 12%. 

2) Dilihat dari rasio Liquiditas 

 Nilai mean LDR antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah 

Mandiri menunjukkan bahwa nilai LDR Bank Syariah Mandiri berada 

di bawah Bank Mandiri, Karena rasio LDR Bank Syariah Mandiri 



73 

 

berada di bawah kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

yaitu 85-110%. 

2. Kontribusi dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar 2,4%. 

Angka tersebut dapat dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan 

kontribusi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank Mandiri 

yaitu sebesar 20%. Demikian juga halnya dengan kontribusi pembiayaan 

Bank Syariah Mandiri terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik 

Bruto) juga menunjukan angka yang relatif  kecil yaitu sebesar 1,8%, jauh 

dibawah kontribusi kredit yang berhasil disalurkan oleh Bank 

Mandiriyaitu sebesar 19%. Secara umum kontribusi Bank Syariah Mandiri 

melalui total dana pihak ketiga (DPK) dan total pembiayaan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Poduk Domestik Bruto) hanya sebesar 4.2% jauh 

dibawah kontribusi dana pihak ketiga (DPK) dan kredit Bank Mandiri 

yaitu sebesar  39%. 

1.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa 

saran untuk pengambilan kebijakan bagi pihak bank dan peneliti selanjutnya, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pihak Bank Mandiri  

 Secara umum dari segi profitabilitas dan likuiditas bank mandiri 

lebih baik dibandingkan bank syariah mandiri, penulis berharap agar bank 

mandiri selalu mempertahankan kinerjanya.  
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b. Pihak Bank Syariah Mandiri 

 Bank Syariah Mandiri memiliki rasio likuiditas dan profitabilitas 

lebih kecil dibandingkan dengan bank mandiri. 

1. rasio ROA Bank Syariah Mandiri dapat ditingkatkan kualitasnya 

dengan meninkatkan pendapatan bank dengan cara meningkatkan 

jumlah aktiva produktif seperti kredit, penanaman dana dan 

penempatan dana. Dengan tingginya aktiva produktif akan terbentuk 

pendapatan bank yang tinggi sehingga profitabilitas menjadi tinggi. 

2. rasio ROE Bank Syariah Mandiri dapat ditingkatkan kualitasnya 

dengan lebih memperhatikan pengelolaan modalnya. Usahakan setiap 

modal yang ada dapat menghasilkan laba,sehingga kinerja keuangan 

pada rasio ROE dapat ditingkatan. 

3. rasio LDR Bank Syariah Mandiri dapat ditingkatkan kualitasnya 

dengan mengurangi jumlah kredit yang diberikan kepada naasabah, 

karena apabila jumlah DPK tidak mampu menutup kredit yang 

disalurkan, bank harus menggunakan dana antarbank (call money) 

atau pihak bank akan membayar dikemudian hari. Dengan demiian 

bank akan mengalami kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau 

nasabahnya. 

 Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi hasil Bank Syariah Mandiri dalam mengambil 

keputusan terutama dalam mengoptimalkan penghimpunan dana pihak 

ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan, sihangga dapat lebih 
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berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik 

Bruto) Indonesia. 

1.3 Rekomendasi  

1. Bagi Bank untuk selalu menjaga nilai ROA dan ROE karena jika jumlah 

aset, laba bersih dan equitas yang dimiliki bank maka investor akan 

memperhatikan secara berkelanjutan kinerja keuangan dalam membuat 

keputusan investasi. 

2. Bagi Investor, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan atau 

pertimbangan bank apa saja yang  bisa dijadikan sebagai intermediasi 

dalam mengembangakan sektor pemerintahan sehingga akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 

 


