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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap ROA Perbankan 

Syariah Mandiri. Jika nilai CAR bertambah satu satuan maka ROA akan 

naik senilai 2% dengan catatan variabel lain dalam model bernilai tetap.  

2. Ada pengaruh yang signifikan antara NPL terhadap ROA Perbankan 

Syariah Mandiri. Jika nilai NPL bertambah satu satuan maka ROA akan 

turun senilai 0,3% dengan catatan variabel lain dalam model bernilai tetap. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara NPM terhadap ROA Perbankan 

Syariah Mandiri. Jika nilai NPM bertambah satu satuan maka ROA akan 

naik senilai 14,1% dengan catatan variabel lain dalam model bernilai tetap.  

4. Ada pengaruh yang signifikan antara CAR, NPL dan NPM  secara simultan 

terhadap ROA Perbankan Syariah Mandiri. Nilai Fhitung yang didapat 

24,018 > Ftabel 3,98 dan nilai sig. yakni 0,000 lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05.  
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5.2 Saran  

a. Saran Teoritikal  

Saran teoritikal yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Peneliti berikutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan atau menambahkan variabel lain yang belum 

dimasukkan dalam penelitian ini antara lain : Cash ratio, Reserve 

Requirment, Loan to Deposit ratio dan variabel lainnya, karena 

berdasarkan hasil uji koefisien determinasi terhadap variabel-variabel 

yang ada pada penelitian ini yaitu CAR, NPL dan NPM memiliki angka 

R square atau koefisien determinasi adalah 51,4%, berarti ada sebesar 

48,6% lagi yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

oleh penulis.  

2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian 

yang digunakan, selain Bank Syariah Mandiri, yaitu Bank-Bank go 

public lainnya yang terdaftar di BEI untuk mengetahui perbandingan 

pengaruh CAR, NPL dan NPM antara Bank Syariah Mandiri dengan 

bank lainnya.  

 

b. Saran Praktikal  

Saran praktikal yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Perbankan Syariah Mandiri dapat terus meningkatkan rasio 

Capital Adequacy Ratio dengan cara meningkatkan disiplin dan 

profesionalisme manajemen untuk mengelola seluruh aktiva yang 

dimiliki untuk dapat meningkatkan keuntungan, karena tingkat modal 
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yang tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan 

untuk memperluas kredit bank, sehingga nantinya akan membuka 

peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan 

profitabilitasnya.  

2. Sebaiknya Perbankan Syariah Mandiri dapat menurunkan nilai atau 

menekan nilai Non Performing Loan dengan menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam pengelolaan kreditnya untuk meminimalkan risiko 

kredit sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan menstabilkan 

keuangan Perbankan Syariah Mandiri.  

3. Sebaiknya pihak manajemen Perbankan Syariah Mandiri dapat 

meningkatkan rasio Net Profit Margin agar lebih kompetitif lagi, 

sehingga pihak perusahaan dapat lebih menarik investor untuk 

berinvestasi dan dapat memperkuat keuangan Perbankan Syariah 

Mandiri tersebut. 

 

5.3 Implikasi  

a. Aspek Manajerial  

Implikasi aspek manajerial pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian mengenai variabel CAR, NPL, dan NPM yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, ternyata menunjukkan 

pengaruh yang signifikan. Ketiga variabel tersebut berpengaruh 

terhadap variabel kinerja keuangan, di mana jika nilai CAR bertambah 

satu satuan maka ROA akan naik senilai 2%, jika nilai NPL bertambah 
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satu satuan maka ROA akan turun senilai 0,3%, dan jika nilai NPM 

bertambah satu satuan maka ROA akan naik senilai 14,1%. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi para pemegang saham yang akan menanamkan 

modalnya pada Bank Syariah Mandiri dalam menganalisa kinerja 

keuangan Perbankan Syariah Mandiri.  

 

b. Aspek Penelitian Lanjutan  

Implikasi aspek penelitian lanjutan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.  

2. Diharapkan akan ada peneliti lain yang melakukan penelitian lanjutan 

untuk dapat menyempurnakan penelitian yang masih jauh dari 

sempurna ini.   
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