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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Sesuai dengan hasil dari penelitian serta pengujian hipotesis yang dilakukan 

di atas dengan menggunakan Regresi Data Panel pada bab IV, maka kesimpulan 

yang didapatkan dari uji diatas ialah, secara parsial variabel NPF berpengaruh 

secara negatif dan signifikan dan variabel CAR berpengaruh secara positif, yang 

berarti bahwa menurut penelitian ini, bank umum syariah sebisa mungkin untuk 

memperkecil tingkatan NPF yang ada dan memperhatikan kemampuan nasabah 

dalam membayar kewajiban pada bank dalam perihal pembiayaan yang diberikan. 

Dan juga bank umum syariah agar mempersiapkan modal yang cukup besar selain 

agar mencegah ada nya resiko yang terjadi pada periode berjalan bank, namun juga 

untuk meningkatkan tingkat profitabilitas pada bank umum syariah itu sendiri. 

Secara simultan, seluruh variabel dalam penelitian ini, yakni NPF, CAR, dan 

FDR berpengaruh secara bersamaan terhadap profitabilitas. Walaupun variabel 

FDR tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas, namun jika variabel 

FDR diuji bersamaan dengan variabel lain nya dalam penelitian ini, FDR 

berpengaruh secara tak langsung terhadap variabel profitabilitas. Karena tentunya 

tingkat likuiditas suatu bank syariah tak lepas andil dari bagian profitabilitas dari 

bank itu sendiri, dan bank syariah tentunya harus menekan laju dari ekspansi 

pembiayaan itu sendiri untuk menekan angka dari FDR itu sendiri dengan 

memperhatikan beberapa aspek dalam pemberian pembiayaan dan kesiapan dari 

bank itu sendiri jika terjadi resiko yang membuat angka FDR semakin tinggi. 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini tentunya tidak dapat dilepas dari sebuah 

keterbatasan yang ada, adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah 

a. Pada Penelitian ini, hanya terdapat 3 variabel bebas, yang terdiri dari 

NPF, CAR, serta FDR 

b. Penelitian ini tidak menggunakan sampel dari Bank Umum Syariah 

pada periode aktiva saat terjadinya pandemi COVID-19. 
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V.3 Saran 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis serta penguraian pada pembahasan 

di atas maka terdapat saran secara teoritis dan praktis antara lain : 

a. Secara Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan dapat menambah 

atau mengganti variabel yang sekiranya dapat mempengaruhi 

Profitabilitas dari bank umum syariah dengan variabel seperti BOPO, 

GDP maupun INF dan yang lain nya. Dan juga peneliti ingin 

memberikan saran untuk populasi serta sampel mungkin untuk tahun 

pengamatan dapat ditambah lebih lama sehingga dapat menambahkan 

data sekiranya akan memberikan hasil yang lebih jauh serta akurat 

kembali. 

b. Secara Praktis 

Bagi manajemen terkait di Bank Umum Syariah, penulis 

mengharapkan dengan adanya hasil pada penelitian ini dapat 

membantu Bank Umum Syariah untuk menentukan strategi apa yang 

sekiranya harus dilakukan untuk meningkatkan Profitabilitas nya 

untuk kedepan nya, diharapkan juga bank umum syariah dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan nya untuk mencapai tujuan dengan 

merangkul seluruh kalangan masyarakat agar dapat bersaing dengan 

bank konvensional yang sudah melalang buana di perekonomian 

Indonesia. Serta bank umum syariah tetap harus berhati-hati dalam 

menjalankan periode berjalan dalam memberikan pembiayaan yang 

ada dan tetap untuk memperhatikan rasio keuangan yang ada.  
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