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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  Biaya Operasional, 

Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance dan Capital Adequacy Ratio 

Indonesia secara parsial maupun secara simultan terhadap Terhadap Pertumbuhan 

Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil pengujian secara parsial didapatkan:  

a. Hasil perhitungan koefisien Biaya Operasional (BO) dengan arah yang 

positif yang berarti bahwa variabel Biaya Operasional (BO) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

b. Hasil perhitungan nilai koefisien  Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan 

arah yang negatif yang berarti bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

c.  hasil perhitungan nilai koefisien regresi Non Performing Financing 

(NPF) dengan arah negatif yang berarti bahwa Non Performing 

Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba.  

d. Dan hasil perhitungan nilai koefisien  Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dengan arah negatif yang berarti bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh negatif dan Tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 
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2.  Secara simultan variabel bebas yang terdiri dari variabel Biaya 

Operasional, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance dan Capital 

Adequacy Ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu Pertumbuhan Laba. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:  

1. Bagi Perbankan  

Bank harus tetap menjaga performa kinerjanya dari segi aspek 

likuiditas yang sudah cukup membaik pada periode terakhir penelitian. 

Serta tetap menjaga kapercayaan masyarakat, agar masyarakat senantiasa 

menyimpan dananya pada bank untuk dikelola sebagaimana mestinya 

sehingga memberikan konstribusi positif bagi bank. Namun, bank juga 

harus mampu mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat, karena 

dana tersebut merupakan sumber dana bagi kegiatan operasional bank. 

Jika bank tidak mengelola dana tersebut secara tepat, maka akan 

memberikan dampak buruk bagi bank. Salah satunya adalah kerugian pada 

bank. Pertumbuhan Non Performing Financing (NPF) juga perlu 

pengawasan, agar tidak terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah. 

Karena hal tersebut juga menjadi hambatan utama bank dalam pencapaian 

terhadap Pertumbuhan Laba.  
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2.  Bagi Calon Nasabah dan Investor  

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon nasabah 

dan investor yang akan berinvestasi atau melakukan pembiayaan dan 

mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba bank dan menambahkan periode waktu penelitian, 

serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


