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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada pembahasan mengenai 

analisis rasio profitabilitas pada Bank bjb adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan rasio profitabilitas menunjukkan kondisi Bank bjb tahun 

2010-2013 mengalami perkembangan yang cukup baik dimana Net Profit 

Margin pada tahun 2010 sebesar 17,117 %, pada tahun 2011 sebesar 

15,484 %, pada tahun 2012 sebesar 16,746 % dan pada tahun 2013 sebesar 

16,023 %, Return on Equity Capital pada tahun 2010 sebesar 17,818 %, 

pada tahun 2011 sebesar 17,870 %, pada tahun 2012 sebesar 19,859 % dan 

pada tahun 2013 sebesar 20,487 %, Return on Asset pada tahun 2010 

sebesar 2,049 %, pada tahun 2011 sebesar 1,768 %, pada tahun 2012 

sebesar 1,684 % dan pada tahun 2013 sebesar 1,939 %, Rate Return on 

Loans pada tahun 2010 sebesar 22,180 %, pada tahun 2011 sebesar  

22,138 %, pada tahun 2012 sebesar 19,210 % dan pada tahun 2013 sebesar 

17,950 %.  

2. Perkembangan rasio profitabilitas Bank bjb tahun 2010-2013 adalah 

sebagai berikut : 

a) Net Profit Margin  

Penurunan rasio pada tahun 2010-2011 penurunan ini disebabkan oleh 

terjadinya penurunan pendapatan bersih yang disebabkan oleh 
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berkurangnya pendapatan operasional lainnya seperti berkurangnya 

keuntungan dari penjualan surat berharga. Sedangkan dari tahun 2011-

2012 laba usaha Bank bjb mengalami kenaikan yang disebabkan oleh 

terjadinya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan 

bunga bersih karena penyimpanan surat berharga. Kemudian turun 

pada tahun 2012-2013 dikarenakan berkurangnya keuntungan dari 

transaksi valuta asing. 

b) Return on Equity Capital  

Laba usaha pada tahun 2010-2013 terus mengalami kenaikan yang 

disebabkan oleh terjadinya kenaikan jumlah saldo laba yang diperoleh  

perusahaan. 

c) Return on Asset 

Laba usaha pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan yang 

disebabkan oleh penurunan aktiva yang terjadi pada jumlah giro dan 

penempatan yang disimpan di bank, kemudian naik pada tahun 2012-

2013. Kenaikan laba ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan jumlah 

aktiva yang diperoleh dari aktiva berupa pinjaman yang diberikan 

perusahaan kepada pihak luar yang disebabkan oleh adanya 

penambahan kredit yang diberikan oleh perusahaan. 

d) Rate Return on Loans 

Laba usaha pada tahun 2010-2013 terus menurun di setiap tahunnya 

yang disebabkan oleh terjadinya penurunan pendapatan bunga yang 
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disebabkan oleh berkurangnya jumlah kredit yang diberikan 

perusahaan. 

 

Setelah melihat perbandingan kondisi rasio profitabilitas Bank bjb periode 

2010-2013, menunjukkan bahwa kondisi rasio profitablilitas mengalami 

peningkatan cukup baik, sehingga dapat dikatakan bahwa Bank bjb berada dalam 

pengelolaan usaha yang cukup baik.   

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

nilai Rate Return on Loans  pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten,Tbk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan 

pada setiap tahunnya. Meskipun kondisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten,Tbk tergolong bank yang sehat. Diharapkan Bank bjb dapat 

meningkatkan jumlah kredit kepada masyarakat dan menjaga jumlah kredit yang 

diberikan agar tidak mengalami kredit macet. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

pihak bank dalam mengelola kredit dengan baik agar lebih meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap bank, juga memperbaiki struktur dana bank 

agar sumber dana bank meningkat dengan cara menekan bunga pada dana pihak 

ketiga, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan untuk periode selanjutnya. 

 

 


