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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan setelah go public pada 

pasar modal syariah menunjukan persentase kenaikan terutama pada jumlah aset naik 

2,74%. Berbeda dengan jumlah likuiditas turun 4,79% diakibatkan perusahaan 

menjaga tingkat likuiditas bank agar tetap terjaga dan sesuai peraturan yang 

ditentukan, begitu juga dengan jumlah ekuitas secara persentase perusahaan 

mengalami penurunan 6,62% namun secara nominal perusahaan mendapatkan dana 

Rp 846.440.000.000 dari hasil IPO yang dilakukan pada tahun 2018. Untuk laporan 

laba rugi sendiri secara persentase mengalami penurunan kinerja keuangan yang 

dilihat dari menurunnya kinerja pada pos laporan laba rugi pendapatan bank turun 

7,9%, hak bagi hasil bank turun 4,46%, pendapatan operasional bersih turun 27,66%, 

laba sebelum pajak bank tutun 18.92% dan laba bersih turun 17,48%. 

Sedangkan rasio keuangan menunjukan persentase kinerja yang baik terutama 

pada rasio likuiditas QR yang semakin membesar di atas 100%, LDR yang 

membesar di atas 100% dibarengi dengan ROA yang terus menunjukan kenaikan di 

empat tahun terakhir dan LAR yang mengecil pada persentase 50%. Rasio 

profitabilitas ROA yang menunjukan kenaikan selama empat tahun terakhir terutama 

di tahun 2018-2019 dan ROA tertinggi ada pada tahun 2019 menjadi 14%, ROE 

yang menunjukan persentase penurunan sebesar 30% di tahun 2019 dan kenaikan 

35% di tahun 2017 namun bisa dikatakana cukup stabil, NPM menunjukan hasil 

yang sama selama empat tahun terakhir sebesar 74%, BOPO menunjukan persentase 
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penurunan di bawah 50%. Dan yang terakhir rasio solvabilitas CAR menunjukan 

persentase kenaikan di angka 50%, DER menunjukan persentase di bawah 50%. 

5.2 Rekomendasi Penelitian 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan masih banyak kekurangan dalam 

memahami data dan cara menganalisa dengan baik menggunakan analisis rasio 

keuangan dan analisis yang mencakup dalam aspek yang lebih luas. Dalam hal ini 

penulis merekomendasikan apabila dilanjutkan penelitian lanjutan terutama dalam 

menganalisa hasil data rasio keuangan baik hal-hal yang dipengaruhi dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan yang bisa berdampak pada kinerja 

keuangan perusahaan BTPN Syariah itu sendiri. 

5.3 Saran 

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya penulis ingin memberikan dukungan 

kepada BTPN Syariah sebagai acuan kedepannya agar bisa menjadi Bank Syariah 

terbaik di Indonesia terutama dalam mengatasi keluarga pra sejahtera di seluruh 

Indonesia. BTPN Syariah perlu menambah lagi jumlah modal sendiri agar 

perusahaan bisa lebih bertahan lagi secara likuiditas di tahun-tahun yang cukup selit 

ini terutama adanya krisis kesehatan yang dipengaruhi oleh covid-19 dan ancaman 

resesi di tahun 2020. Bukan hanya itu BTPN Syariah bisa meningkatkan kembali 

kinerja keuangannya terutama pada laporan laba rugi yang terletak pada beban 

karyawan dan beban administrasi, penggunaan teknologi bisa menjadi pertimbangan 

BTPN Syariah agar bisa mengurangi beban administrasi dan beban kepegawaian 

sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar lagi. 

Untuk penulisan selanjutnya dengan judul dan pembahasan yang sama 

diharapakan bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan indikator, rasio, teknik 
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analisis yang tepat agar bisa menghasilkan data analisis yang lebih tepat. Bukan 

hanya itu penelitian bisa diperluas dengan analisis yang mencakup pengaruh internal 

dan eksternal perusahaan. 

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk pembaca terutama dalam menilai 

BTPN Syariah sebagai acuan investasi, deposito, pembiayaan dan hal yang lain. 

Penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 

perkataan ataupun tulisan yang tidak berkenan. 

 

 

 

 


