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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada Kantor Pusat PD 

BPR Bank Sleman pada tahun 2014-2018 dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO) terhadap Kewajiban Lancar 

Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman selama tahun 2014-2018 

cukup baik. Dapat dikatakan bank  mampu melunasi kewajiban 

lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas berdasarkan 

aktivitas operasi perusahaan. 

2. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) menunjukkan Kantor Pusat 

PD BPR Bank Sleman mampu untuk membayar komitmen-

komitmen nya yaitu bunga, pajak, dan deviden preferen. 

3. Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) Kantor Pusat PD 

BPR Bank Sleman tidak harus menjual aktiva atau menunggu 

penagihan piutang, karena arus kas dalam aktivitas operasi  

yang tersedia mampu untuk membayar atau menutup biaya 

bunga. 

4.  Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL) dan 

Rasio Total Utang (TH) menunjukkan Kantor Pusat PD BPR 

Bank Sleman  tidak memiliki kemampuan yang baik dalam 

membayar semua kewajibannya dengan menggunakan arus kas 

yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. 
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5. Rasio Arus Kas Operasi terhadap Pengeluaran Modal 

menunjukkan Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman  memiliki 

kemampuan cukup baik dalam membiayai pengeluaran modal 

perusahaan, sehingga tidak perlu menunggu pendanaan 

eksternal. 

6.  Rasio Kecakupan Arus Kas menunjukkan Kantor Pusat PD 

BPR Bank Sleman  dapat menyediakan kas untuk memenuhi 

kewajiban  dalam jangka 5 tahun mendatang. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kantor Pusat PD BPR Bank Sleman 

  Pihak manajemen perlu melakukan serangkaian 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan 

bank. Karena kunci keberhasilan pada industri perbankan 

adalah dengan memaksimumkan laba melalui kredit. Sehingga 

kegiatan operasional bank akan berjalan dengan baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

  Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan 

perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu agar memiliki 

pembahasan yang lebih detail dan akurat. Selain itu peneliti 

selanjutnya diharapkan memperhatikan objek penelitian agar 

dapat mengklasifikasikan akun akun pada laporan keuangan 

dengan tepat. 


