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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji fakto-faktor internal dari 

rasio keuangan seperti ROA, CAR, FDR, NPF dan OER terhadap pembiayaan 

bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan selama kurun waktu 2018-2020. Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara simultan ROA, CAR, FDR, NPF 

dan OER mampu memberikan pengaruh pada pembiayaan bagi hasil sebesar 

0,24% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

Uji hipotesis pertama memperoleh hasil bahwa ROA memiliki hubungan 

positif yang secara signifikan dapat berpengaruh pada pembiayaan bagi hasil. Hal 

tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi nilai ROA akan berpengaruh 

terhadap peningkatan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Selanjutnya hasil uji 

hipotesis kedua menyatakan bahwa CAR tidak memiliki dampak signifikan yang 

dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Sehingga hal tersebut menandakan 

bahwa besar kecilnya nilai CAR di suatu bank tidak berpengaruh pada 

peningkatan maupun penurunan pembiayaan bagi hasil.  

Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan bahwa FDR tidak memiliki 

pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu nilai FDR tidak 

memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan maupun penurunan 

pembiayaan bagi hasil. Selain itu, uji hipotesis keempat membuktikan bahwa NPF 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Artinya, 

ketika nilai NPF naik maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan 

bagi hasil. Adapun uji hipotesis kelima memperoleh hasil bahwa OER memiliki 

hubungan positif yang secara signifikan dapat mempengaruhi pembiayaan bagi 

hasil. Dengan demikian, tingginya nilai OER akan berdampak pada meningkatnya 

pembiayaan bagi hasil. 
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V.2. Saran 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada simpulan maupun di 

pembahasan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disarankan agar lebih 

memperhatikan nilai ROA, NPF dan OER agar mampu 

memaksimalkan pembiayaan bagi hasilnya. 

b. Bagi para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengkaji terlebih 

dahulu terkait kondisi internal perbankan sebelum mengambil 

keputusan untuk melakukan investasi maupun transaksi lainnya. 

c. Bagi regulator diharapkan dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang 

bisa membantu mengoptimalkan pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil.  

d. Bagi peneliti selanjutnya: 

1) Peneliti berikutnya bisa menambahkan faktor lain sebagai variabel 

bebasnya seperti faktor eksternal maupun faktor internal lainnya 

yang belum diteliti. Faktor eksternal yang dapat dijadikan sebagai 

variabel bebas yaitu seperti interest rate, inflation rate, economic 

growth, exchange rate dan money supply. Adapun faktor internal 

lain yang belum diteliti yaitu kualitas aset produktif (KAP), 

penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) dan cash ratio. 

2) Diharapkan mampu memperluas objek pengamatan, baik dari sisi 

Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun 

Unit Usaha Syariah sampai ke luar wilayah Indonesia. 

3) Menambah periode tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga 

dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

 

  


