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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh CAR, FDR, dan 

NPF terhadap profitabilitas pada BPRS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau 

periode 2012-2016. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

pada BPRS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau periode 2012-2016.  

2. Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas pada BPRS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau periode 2012-

2016.  

3. Non Performing Finance (NPF) tidak berpengaruh  terhadap profitabilitas 

pada BPRS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau periode 2012-2016.  

4. CAR, FDR DAN NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan  

terhadap profitabilitas pada BPRS yang berada di Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau Periode 2012-2016.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian atau kesimpulan diatas dan keterbatasan dalam 

penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

a. Para pengguna laporan keuangan sebaiknya tidak hanya 

memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan perusahaan. 

Akan tetapi juga memperhatikan komponen-komponen yang lain 

dari laporan keuangan seperti arus kas perusahaan dan kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk memperoleh laba 

karena dimungkinkan para manajer perusahaan hanya mengejar 

keuntungan jangka pendek untuk memaksimalkan utilitas mereka 

yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba.  

b. Prinsip kehati-hatian harus lebih diperhatikan perbankan terutama 

saat akan menempatkan dananya dalam investasi karena perbankan 

harus mampu menjaga tingkat kecukupan modalnya sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar tingkat 

kesehatan perbankan bersangkutan tetap terjaga. Dengan 

terjaganya tingkat kecukupan modal perbankan maka perbankan 

bersangkutan akan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, 

karena memiliki citra yang baik sebagai perbankan yang sehat 

dengan memiliki tingkat kecukupan modal yang cukup sehinnga 

masyarakat akan merasa aman saat menyimpan dananya di bank. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Hendaknya menggunakan variabel yang lebih banyak lagi. Dan 

lebih mengutamkan untuk menggunakan variabel yang benar-benar 

memberi gambara perbedaan antara BPRS-BPRS yang lainya. 

b. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah sampel 

penelitian baik dalam objek maupun rentang waktu penelitian, 

sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sesuai dengan 

keadaanya sebenarnya. 

 


