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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis tingkat 

kesehatan bank sebelum dan sesudah spin off  pada Bank BCA Syariah, Bank BRI 

Syariah Dan Bank Bukopin Syariah  dengan menggunakan  lima rasio yakni CAR, 

NPF, ROA, BOPO dan FDR. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebelum dilakukannya spin off ketiga bank tersebut memiliki nilai yang 

bervariasi, BCA Syariah dan BRI Syariah memiliki predikat Sangat Sehat 

tetapi berbeda pada Bank Bukopin Syariah nilai yang dihasilkan memiliki 

predikat Cukup Sehat. Setelah dilakukan spin off dari ketiga bank tersebut 

mengalami peningkatan dengan ditandai predikat Sangat Sehat. Maka hasil 

penelitian pada rasio CAR menunjukan adanya perbedaan Sebelum dan 

Sesudah dilakukannya spin off. 

2. Sebelum dilakukannya spin off ketiga bank tersebut memiliki nilai yang tidak 

memenuhi standard tingkat kesehatan bank untuk rasio NPF, bca syariah 

memiliki predikat kurang sehat, bri syariah dan bukopin syariah memiliki 

predikat Tidak Sehat. Setelah dilakukannya spin off  dari ketiga bank tersebut 

mengalami peningkatan dengan ditandai predikat Sangat Sehat. Maka hasil 

penelitian pada rasio NPF menunjukan adanya perbedaan Sebelum dan 

Sesudah dilakukannya spin off. 

3. Sebelum dilakukannya spin off ketiga bank tersebut memiliki nilai yang 

bervariasi, BCA Syariah dengan predikat Sangat Sehat, BRI Syariah dengan 

predikat Sehat dan Bukopin Syariah dengan predikat Cukup Sehat. Setelah 

dilakukannya spin off  dari ketiga bank tersebut mengalami peningkatan 

dengan ditandai predikat Sangat Sehat. Maka hasil penelitian pada rasio ROA 

menunjukan adanya perbedaan Sebelum dan Sesudah dilakukannya spin off. 

4. Sebelum dilakukannya spin off ketiga bank tersebut memiliki nilai dengan 

predikat Tidak Sehat. Setelah dilakukannya spin off  dari ketiga bank tersebut 



114 

 

mengalami peningkatan dengan ditandai predikat Sangat Sehat. Maka hasil 

penelitian pada rasio BOPO menunjukan adanya perbedaan Sebelum dan 

Sesudah dilakukannya spin off. 

5. Sebelum dilakukannya spin off ketiga bank tersebut memiliki nilai yang 

bervariasi, BCA Syariah dengan predikat Sehat, BRI Syariah dengan predikat 

Tidak Sehat dan Bukopin Syariah dengan predikat Kurang Sehat. Setelah 

dilakukannya spin off  dari ketiga bank tersebut memiliki nilai yang bervariasi, 

BCA Syariah dengan predikat Sangat Sehat, BRI Syariah dengan predikat 

Cukup Sehat dan Bukopin Syariah dengan predikat Kurang Sehat. Maka hasil 

penelitian pada rasio FDR menunjukan adanya perbedaan Sebelum dan 

Sesudah dilakukannya spin off. 

1.2 Saran  

Hasil dari pembahasan dan kesimpulan pada penelitian analisis tingkat 

kesehatan bank sebelum dan sesudah spin off (studi keuangan pada PT. BCA 

Syariah Tbk, BRI Syariah Tbk dan PT. Bukopin Syariah Tbk) maka dari itu 

peneliti memberikan saran, yaitu : 

1.2.1 Teoritis  

Peneliti berharap semoga dengan dilakukannya penelitian mengenai 

analisis tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah spin off (studi keuangan pada 

PT. BCA Syariah Tbk, BRI Syariah Tbk dan PT. Bukopin Syariah Tbk) dapat 

membantu mengembangkan lebih luas lagi ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang Keuangan mengenai Tingkat Kesehatan dan Spin Off. 

1.2.2 Praktis  

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

baik dari penelitian sebelumnya dengan menambah rasio keuangan 

lainnya, dikarenakan rasio keuangan yang tidak digunakan dalam 
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penelitian ini memungkinkan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan 

bank. 

2. Bagi Perusahaan  

Bagi ketiga bank harus lebih memperhatikan dan meningkatkan lagi pada 

rasio FDR atau pada faktor likuiditas karena bank diharuskan mempunyai 

komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan 

modal yang dimiliki atau digunakan sehingga nilai rasio FDR harus cukup, 

semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan likuiditas nya semakin rendah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Peneliti berharap  penelitian ini dapat di dijadikan tambahan referensi dan 

dapat dijadikan bahan bagi pembca yang akan melakukan penelitian 

dibidang keuangan dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank 

Sebelum Dan Sesudah Spin Off" dengan pengembangan penelitian-

penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 


