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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis 

indeks ketahanan perbankan konvensional (IKPK) diatas dengan 

menggunakan metode indeksasi dengan pendekatan standardization, dimana 

semakin tinggi nilai suatu indikator maka semakin buruk kondisi ketahanan 

perbankan, dan semakin rendah nilai suatu indikator maka semakin baik 

ketahanan perbankan.  

Dari penelitian diatas menghasilkan bahwa semakin tinggi nilai IKPK, 

maka semakin buruk ketahanan perbankan, dan semain kecil nilai IKPK, 

maka semakin baik ketahanan perbankan. Terdapat tiga komponen pembentuk 

IKPK, dan terdapat sembilan sub-komponen dari masing-masing komponen. 

Komponen efisiensi, terdiri dari BOPO, NIM, dan CIR. Komponen pressure, 

terdiri dari CAR, ROA, dan Likuiditas. Komponen intermediasi terdiri dari 

LDR, Pertumbuhan Kredit, dan NPL. Dari penelitian diatas menghasilkan 

periode krisis, siaga, waspada, dan periode perbankan dalam kondisi aman. 

Periode krisis yaitu tahun 2006 dan 2007. Periode siaga pada pertengahan 

tahun 2007, waspada tahun 2005 dan 2010, periode aman tahun 2003, 2004, 

2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan tahun 2016. Kemudian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Menganalisis indeks ketahanan perbankan konvensional (IKPK) dengan cara 

melihat tingkat ketahanan perbankan pada indeks yang telah diberi threshold 

(batas ambang) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Semakin tinggi 

nilai IKPK, maka semakin buruk kondisi perbankan, dan semakin rendah nilai 

indicator IKPK, maka semakin baik kondisi ketahanan perbankan. Threshold 

yang digunakan adalah 1,3, 1,7, dan 2,0. Threshold tersebut sesuai dengan 

standar Bank Indonesia, dan digunakan sebagai penentu batas level 

perbankan.  

2. Ketahanan perbankan konvensional di Indonesia berada dalam level krisis 

pada tahun 2006 dan 2007. Krisis tahun 2006 diakibatkan oleh indikator 

efisiensi dan BOPO yang berada dalam level krisis, akibat dari naiknya harga 

minyak dunia tahun 2005. Krisis tahun 2007 merupakan dampak dari 

terjadinya krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang dengan cepat 

menyebar pada sistem ekonomi dunia, sehingga Indonesia mengalami krisis 

NPL dan membuat perbankan harus menggunakan dana pribadinya untuk  

menutupi kekurangan dana akibat krisis NPL. Ketahanan perbankan 

konvensional di Indonesia berada dalam level siaga pada pertengahan tahun 

2007, yang merupakan dampak dari bangkrutnya bank investasi terbesar 

nomer empat di Amerika Serikat yaitu Bank Lehman Brothers. Ketahanan 

perbankan konvensional di Indonesia berada dalam level waspada pada tahun 

2005 dan 2010. Ketahanan perbankan konvensional di Indonesia berada 
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dalam level aman yaitu pada tahun 2003, 2004, dan 2008. Tahun 2008, 

kondisi ketahanan perbankan dalam level aman, hal ini karena pemerintah dan 

Bank Indonesia telah belajar dan berbenah diri dari krisis tahun 1998, 

sehingga mampu mengambil kebijakan yang tepat dan mampu meminimalkan 

dampak krisis tahun 2008. Selain itu, ketahanan perbankan tahun 2009, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 juga dalam level yang aman. Kondisi ini 

karena kerjasama yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia membuat 

pengawasan lembaga keuangan dan industri perbankan semakin baik. Selain 

itu, membaiknya kinerja perbankan juga membuat stabilitas perbankan tetap 

terjaga dan stabil. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, penulis memberikan saran 

dengan tujuan agar kondisi ketahanan perbankan dalam menahan guncangan 

semakin baik: 

1. Bank Indonesia selaku pengambil kebijakan, harus mampu menjaga 

ketahanan perbankan dengan memperhatikan beberapa indikator 

pembangun indeks ketahanan perbankan konvensional seperti variabel 

BOPO, CAR, dan NPL, agar mampu terhindar dari krisis perbankan 

dimasa yang  akan datang. 
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2. Bank Indonesia harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan 

efisiensi, kebijakan permodalan dan kebijakan kredit, terutama pada level 

krisis. Karena ketahanan perbankan dalam kondisi krisis sangat lemah. 

 


