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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis, dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa secara parsial Non Performing 

Financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA), 

sehingga hipotesis awal terbukti. Hal ini berarti bahwa, semakin tinggi nilai 

NPF akan menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas (ROA).  

2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa secara parsial Financing to 

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA), sehingga hipotesis awal terbukti. Pengaruh positif yang ditunjukkan 

FDR terhadap ROA, memberikan pengertian bahwa semakin besar FDR maka 

akan meningkatkan efesiensi bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, 

sehingga hal ini akan meningkatkan profitabilitas (ROA). 

3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa secara parsial Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA), sehingga hipotesis awal tidak terbukti. Hal ini dikarenakan modal 

dengan jumlah besar yang dimiliki suatu bank, apabila tidak dikelola secara 

efektif dan ditempatkan pada investasi-investasi yang menghasilkan 

keuntungan tidak akan mampu memberikan kontribusi bagi tingkat 

profitabilitas (ROA). 
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6.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan kepada 

kesimpulan di atas, maka saran yang dapat saya sampaikan diantaranya : 

1. Bagi pengelola Bank Umum Syariah, disarankan agar memperhatikan nilai 

NPF, FDR, dan CAR supaya profitabilitas dapat terus meningkat dan lebih 

optimal. 

2. Bagi investor yang akan menanamkan modal pada Bank Umum Syariah agar 

dapat membuat keputusan yang tepat dengan memperhatikan kinerja rasio 

keuangan pada setiap perbankan syariah, guna menghindari suatu kerugian 

yang didapat.   

3. Bagi pengguna jasa keuangan perbankan khususnya Bank Umum Syariah 

hendaknya dapat mempertimbangkan kinerja perbankan sebelum memutuskan 

pilihan pada salah satu perbankan syariah di Indonesia dengan memperhatikan 

rasio-rasio keuangan bank tersebut, baik berupa variabel dalam penelitian ini 

maupun yang tidak termasuk dalam penelitian. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian 

yang mengenai peningkatan profitabilitas dengan menambahkan faktor-faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini sehingga menghasilkan 

penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 

 


