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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan 

PT Bank Lippo Tbk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Likuiditas PT Bank Lippo Tbk jika dilihat dari segi Cash Ratio dan Reserve 

Requirement berada dalam keadaan baik. Hal ini terjadi karena adanya 

penurunan nilai rasio tersebut,  penurunan tersebut menunjukkan semakin 

tingginya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Tetapi dalam segi 

LDR, Loan to Asset Ratio dan NCM–CA PT Bank Lippo Tbk berada dalam 

keadaan kurang baik karena terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. 

Sedangkan berdasarkan standar, semakin tinggi rasio tersebut maka 

menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. 

 

2. Rentabilitas PT Bank Lippo Tbk pada tahun 2003-2004 berada dalam keadaan 

baik Hal ini terjadi karena adanya peningkatan nilai ROA, ROE dan NPM, 

peningkatan tersebut  menunjukkan semakin besarnya tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari 

segi penggunaan asset. Tetapi pada tahun 2004-2005 rentabilitas PT Bank 

Lippo Tbk dalam keadaan kurang baik. Ini dapat dilihat dari nilai ROA, ROE 

dan NPM yang mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan laba bersih 

yang didapat semakin menurun. 
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3. Solvabilitas PT Bank Lippo Tbk di satu sisi berada dalam keadaan baik 

dan di sisi lain berada dalam keadaan kurang baik. Hal ini dapat dilihat 

dari segi: 

- CAR,  maka solvabilitas PT Bank Lippo Tbk berada dalam keadaan 

baik karena terjadinya peningkatan CAR dari tahun ke tahun. 

Peningkatan tersebut  menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

solvabilitas bank yang bersangkutan.  

- Debt to Equity Ratio, maka solvabilitas PT Bank Lippo Tbk berada 

dalam keadaan kurang baik. Hal ini terjadi karena jumlah Hutang 

semakin lama semakin bertambah dan tingkat kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya semakin rendah.  

4. Berdasarkan metode CAMEL PT Bank Lippo Tbk memiliki predikat sehat 

karena sesuai dengan standar dari Bank Indonesia. Walaupun berdasarkan 

hasil perhitungan rasionya PT Bank Lippo Tbk memiliki kinerja keuangan 

yang kurang baik untuk tahun 2005 dibandingkan tahun 2004.  
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5.2 Saran    

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Memperbaiki posisi likuiditas perusahaan yang kurang baik dengan berusaha 

menekan jumlah asset, meningkatkan kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan kredit. 

2. Memanage keuangan bank yang bersangkutan agar memperoleh laba bersih 

semaksimal mungkin. 

 

 


