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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Analisis ROA (Return of Asset) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank 

Mandiri Syariah berada pada posisi rendah, kinerja keuangan Bank BRI 

Syariah berada pada posisi sangat rendah, kinerja keuangan Bank BNI 

Syariah berada pada posisi rendah, kinerja keuangan Bank BCA Syariah 

berada pada posisi tinggi, kinerja keuangan Bank Mega Syariah berada pada 

posisi rendah. 

2. Analisis ROE (Return of Equity) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank 

Mandiri Syariah berada pada posisi sangat tinggi, kinerja keuangan Bank BRI 

Syariah berada pada posisi sangat tinggi, kinerja keuangan Bank BNI Syariah 

berada pada posisi sangat tinggi, kinerja keuangan Bank BCA Syariah 

berada pada posisi sangat tinggi, kinerja keuangan Bank Mega Syariah 

berada pada posisi sangat tinggi. 

3. Analisis Profitabilitas (LBAP) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank 

Mandiri Syariah berada pada posisi sangat baik, kinerja keuangan Bank BRI 

Syariah berada pada posisi baik, kinerja keuangan Bank BNI Syariah berada 

pada posisi sangat baik, kinerja keuangan Bank BCA Syariah berada pada 

posisi sangat baik, dan kinerja keuangan Bank Mega Syariah berada pada 

posisi baik 

73 
 



 
 

74 

4. Analisis NPM (Net Profit Margin) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank 

Mandiri Syariah berada pada sehat, kinerja keuangan Bank BRI Syariah 

berada pada posisi sehat, kinerja keuangan Bank BNI Syariah berada pada 

posisi sehat, kinerja keuangan Bank BCA Syariah berada pada posisi sehat, 

kinerja keuangan Bank Mega Syariah berada pada posisi sehat. 

5. Seluruh Bank Syariah memiliki nilai EVA > 0, hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan berhasil menciptakan nilai (create value) bagi pemilik modal 

sehingga menandakan bahwa bahwa kinerja keuangannya telah baik. 

 

B. Saran  

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan hendaknya meningkatkan asset produktif untuk menunjang 

profitabilitas yang lebih baik. Disamping itu hendaknya perusahaan 

mengupayakan laba bersih yang cukup tinggi agar tingkat pengembalian asset 

perusahaan dapat menjadi lebih baik. 

2. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan referensi tentang analisis 

kinerja keuangan Bank Syariah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai 

tambah. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca tentang analisis kinerja keuangan Bank Syariah menggunakan 

pendekatan laba rugi dan nilai tambah serta sebagai bahan perbandingan antara 

teori dengan praktek nyata di perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai referensi. 
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3. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitain ini hendaknya dapat dijadikan sumber informasi dan 

bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian mengenai topik-topik 

yang dibahas khususnya tentang analisis kinerja keuangan.  


