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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja 

keuangan antara sebelum perbankan terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI 

dengan setelah perbankan terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI untuk rasio CAR, 

NPM, ROA, ROE, LDR, GWM, dan Sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Sedangkan untuk rasio NPL, tidak ditemukannya perbedaan antara sebelum 

perbankan terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI dengan setelah perbankan 

terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Dari hasil perhitungan pembobotan camels, 

kinerja keuangan perbankan setelah terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI lebih 

baik dibandingkan dengan sebelum perbankan terdaftar dalam indeks SRI-

KEHATI. Apabila dilihat secara keseluruhan dari hasil uji beda total skor dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum 

maupun setelah perbankan tersebut terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. 

  Untuk hasil penelitian perbandingan antara perbankan yang terdaftar dalam 

Indeks SRI-KEHATI dengan  perbankan yang tidak terdaftar dalam Indeks SRI-

KEHATI menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan untuk rasio 

ROA, ROE, LDR, dan Sensitivitas terhadap risiko pasar, sedangkan untuk rasio 

CAR, NPL, NPM, dan GWM tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara 
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perbankan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI dengan  perbankan yang 

tidak terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI.  

   Untuk hasil penelitian perbandingan total skor secara keseluruhan antara 

perbankan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI dengan  perbankan yang 

tidak terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan kinerja keuangan antara perbankan yang tidak terdaftar dalam Indeks 

SRI-KEHATI dengan  perbankan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perbankan 

 Sebaiknya perbankan tidak selalu hanya menciptakan keuntungan  

namun juga melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dapat 

diwujudkan melalui keikutsertaan dalam indeks Sri Kehati. 

2. Bagi Investor 

 Sebaiknya para investor dalam berinvestasi tidak lagi hanya mengacu 

pada aspek finansial namun juga pada aspek lingkungan.  
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan untuk 

periode pengamatan dan sampel penelitian. 
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