
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dari pembahasan yang dilakukan penulis terhadap 

dihadapi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Cabang Palembang selama tahun 

2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dan didukung dengan laporan keuangan periode 

tersebut beserta teori-teori yang disajikan maka penulis dapat menarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Likuiditas, kas yang dimiliki tidak mampu menjamin perusahaan 

untuk membayar kewajiban lancar pada saat jatuh tempo. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan tergolong rendah, 

dimana quick ratio, Investing Policy Ratio, Banking Ratio, Assets to Loan 

Ratio dan Cash Ratio belum baik. Kas yang dimiliki perusahaan lebih 

kecil dibandingkan dengan kewajiban lancar yang terlihat dari tahun 2013 

sampai dengan 2017. 

2. Rentabilitas kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan laba yang belum cukup baik, ini terlihat dari Net Profit 

Margin yang mengalami penurunan dari tahun 2013-2016. hal ini 

menunjukkan terdapat kecendrungan beban operasional yang relatif tinggi 

dibanding pendapatan perbankan sehingga mengakibatkan terjadinya 

kerugian tahun 2014-2017. 

3. Solvabilitas kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka 

panjangnya belum cukup baik, ini terlihat dari Primary Ratio dan Risk 

Assets Ratio yang mengalami penurunan tahun 2013-2016. hal ini 

menunjukkan terjadinya penurunan aset sehingga megakibatkan modal 

yang dimiliki tidak memadai terhadap penurunan aset tersebut. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan dari simpulan yang diambil dari analisis yang telah dilakukan 

tersebut, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi 



perusahaan dimasa yang akan datang bagi PT Bank Pembangunan Daerah Banten 

Cabang Palembang dalam menjalankan operasionalnya yaitu: 

1. Sebaiknya perbankan dapat mengontrol aset lancar yang dimiliki dengan 

menambah uang kas yang cukup karena kas merupakan harta yang paling 

likuid pada perbankan. Untuk menambah uang kas diperbankan dapat 

dilakukan dengan cara menekan biaya-biaya yang ada sehingga aliran kas 

masuk dan keluar dapat kontrol  agar dapat melunasi kewajiban sebelum 

tanggal jatuh tempo sehingga kegiatan operasional perusahaan juga akan 

berjalan dengan baik apabila kas yng tersedia cukup memadai. 

2. Agar memperoleh laba yang optimal, sebaiknya perusahaan lebih 

meningkatkan jumlah nasabah perbankan setiap tahunnya dan menekan 

beban-beban yang dikeluarkan untuk operasional perbankan. 

3. Sebaiknya perbankan menambah permodalan perbankan dengan 

melakukan investasi sehingga perbankan bisa mengatasi penurunan aset 

yang terjadi. 


