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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pembahasan tentang hasil penelitian oleh penulis, terdapat kesimpulan 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dapat diketahui 

bahwa Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kebijakan yang dibuat 

pemerintah untuk menjamin dana simpanan nasabah yang ada di bank sebagai 

pengganti blanket guarantee. Lembaga Penjamin Simpanan menjamin dana 

simpanan nasabah maksimal Rp.2.000.000.000,- tiap masing-masing bank. 

Bank yang mengalami rasio keuangan yang tidak sehat, maka sebelum 

dilikuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan akan berusaha mengupayakan 

penyelamatan bank gagal terlebih dahulu yaitu dengan cara penyelesaian bank 

gagal yang berdampat tidak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang 

berdampak sistemik. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah jika dana simpanannya tidak 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah apabila bank tersebut bank, 

maka nasabah harus menunggu proses pencairan aset bank oleh tim likuidasi. 

Namun apabila hasil dari penjualan aset tidak dapat memenuhi hak nasabah 

yang dana simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, 

maka nasabah dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang terbukti lalai 

dalam melakukan kegiatannya. Apabila terdapat banyak atau beberapa 

nasabah yang ingin mengajukan gugatan dengan peristiwa  dan dasar hukum  
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yang sama, maka dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok agar dapat 

lebih menghemat biaya perkara. 

 

B. Keterbatasan 

Penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini mengalami beberapa 

keterbatasan yaitu 

1. Masalah waktu yang dihadapi oleh penulis dikarenakan penulis harus 

membagikan waktu penulisan skripsi, menjalankan perkuliahan di 

Universitas Internasional Batam dan bekerja di kantor. 

2. Penulis juga mengalami kendala dikarenakan penulis memilih metode 

normatif maka memerlukan banyak bahan seperti undang-undang maupun 

buku-buku yang berkaitan seperti buku tentang perbankan, perlindungan 

konsumen, likuidasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan dari beberapa 

penerbit yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta meminjam 

beberapa referensi dari teman-teman penulis dikarenakan minimnya buku 

tentang hukum di perpustakaan milik Universitas Internasional Batam 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasi penelitian, pembahasan serta kesimpulan diatas, maka 

penulis memiliki saran ataupun rekomendasi kepada: 

1. Bagi pihak bank 

Penulis berharap pihak bank dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan mengadakan atau membuat program pelatihan baik di 
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dalam maupun di luar kota untuk seluruh karyawannya agar dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan terkait hal perbankan dan 

perekonomian Indonesia serta dapat meningkatkan mutu kualitas baik 

dalam pelayanan maupun tingkat kekreatifan. Bank juga wajib memberi 

informasi transparan dan jelas serta selalu melapor tentang keadaan 

kesehatan bank agar nasabah dapat mengetahui resiko terhadap 

simpananya disuatu bank. 

2. Bagi pihak nasabah 

Penulis berharap pihak nasabah yang ingin menempatkan simpanannya 

disuatu bank, harus memilih bank yang memiliki tingkat rasio keuangan 

yang sehat. Cara untuk mengetahui apakah suatu bank itu keuangannya 

sehat atau tidak adalah dengan mengecek laporan keuangan bank tersebut 

di media masa maupun situs milik bank tersebut. Nasabah juga sebaiknya 

tidak menempatkan dana simpananya disuatu bank yang memberi suku 

bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga seharusnya yang dijamin 

oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila nasabah memiliki simpanan 

dana yang banyak dan melebihi nilai simpanan yang dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan untuk masing-masing bank, sebaiknya 

nasabah menempatkan dananya dibeberapa bank yang terpercaya agar 

seluruh dana simpanannya dijamin. 
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