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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Non Performing 

Financing dan Tingkat kecukupan modal (CAR) terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. Dalam hal ini, Non Performing Financing, Tingkat 

Kecukupan Modal yang bertindak sebagai variabel bebas. Profitabilitas bank 

syariah diukur dengan Return on Equity (ROE), yang bertindak sebagai variabel 

terikat. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Regresi Linear 

Berganda dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Non 

Performing Financing berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan 

bermasalah maka semakin kecil pula perubahan labanya, dikarenakan 

pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk 

pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan 

laba menjadi menurun atau rugi. Sedangkan besar pengaruh Non 

Performing Financing terhadap Profitabilitas sebesar 28,1%. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat 

kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio capital 
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adequancy ratio, maka akan semakin tinggi profitabilitas perbankan. 

Sedangkan besar pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas 

sebesar 17,00%. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Non 

Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. Sedangkan besar pengaruh Non Performing 

Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas sebesar 

45,1%. 

 

5.2   Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut : 

1. Rasio yang digunakan sebagai variabel bebas untuk mengukur 

profitabilitas (ROE) hanya menggunakan dua ratio keuangan, sehingga 

tidak banyak rasio yang mewakili variabel tersebut.  

2. Bank memiliki sangat banyak rasio yang dapat menjadi faktor kinerja 

keuangan, dimana pada penelitian ini hanya dipakai rasio profitabilitas 

sebagai faktor kinerja keuangan. 

3. Identifikasi terhadap profitabilitas perbankan syariah secara umum dapat 

diukur dengan menggunakan dua ratio, yaitu Return On Asset (ROA) dan 

Return On Equity (ROE) sebagai tolak ukur menilai profitabilitas. 
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5.3  Saran 

1. Untuk Perbankan Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh Non 

Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas, 

maka untuk perbankan syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

atau perbankan diluar sampel penelitian ini diharapkan dapat 

memperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu jumlah pembiayaan 

bermasalah dan aspek kemampuan permodalan agar dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perbankan dalam menghasilkan laba.  

2. Untuk Investor 

Untuk calon investor disarankan sebelum menanamkan modalnya di suatu 

bank, diharapkan dapat menganalisis kinerja keuangan perbankan tersebut 

terlebih dahulu seperti halnya tingkat kesehatan perbankan dan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio-rasio tingkat 

kesehatan perbankan dapat digambarkan oleh rasio Non Performing 

Financing dan Capital Adequacy Ratio, sedangkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat digambarkan oleh 

rasio Profitabilitas sebagai bahan dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penilitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peniliti berikutnya disarankan dapat menggunakan subjek penelitian 

lainnya atau menambah subjek penelitian, serta menguji faktor lain yang 
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sekiranya berpengaruh terhadap Profitabilitas. Selain itu untuk periode 

penelitian diharapkan menggunakan tahun terbaru, hal-hal tersebut 

dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran terkini mengenai kondisi 

suatu perbankan. 


