
65 
 

Annisa Nadya 2020 

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK 

UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Program Studi Manajemen S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; 

a. Hasil “pengujian variabel Inflasi yang diukur dengan inflation rate 

menunjukkan hasil yang mengemukakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh 

terhadap jumlah Pembiayaan pada sektor perbankan kelompok Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2016 

sampai dengan 2018. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

b. Hasil pengujian variabel Suku Bunga BI yang diukur dengan BI 7day Repo 

Rate menunjukkan hasil yang mengemukakan bahwa Suku Bunga BI (BI 

7day Repo Rate) tidak berpengaruh terhadap jumlah Pembiayaan pada sektor 

perbankan kelompok Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Dengan demikian, 

hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

c. Hasil pengujian variabel Permodalan yang diukur dengan Capital Adequacy 

Ratio menunjukkan hasil yang mengemukakan bahwa Permodalan (CAR) 

berpengaruh terhadap jumlah Pembiayaan pada sektor perbankan kelompok 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 

tahun 2016 sampai dengan 2018. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini 

terbukti. 

d. Hasil pengujian variabel Pembiayaan Bermasalah yang diukur dengan Non 

Performing Financing menunjukkan hasil yang mengemukakan bahwa 

Pembiayaan Bermasalah (NPF) tidak berpengaruh terhadap jumlah 

Pembiayaan pada sektor perbankan kelompok Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2016 sampai dengan 

2018. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak terbukti. 

 

 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


66 
 

 
 
 

 
 

Annisa Nadya 2020 

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK 

UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Program Studi Manajemen S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil penelitian dan dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil 

penelitian, yaitu penelitian ini tidak menguji data pada sampai tahun 2019. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan dari penelitian ini, maka 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut 

a. Secara Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain 

yang diduga dapat berpengaruh terhadap Pembiayaan selain variabel yang diteliti 

agar memperoleh hasil yang lebih beragam. Untuk peneliti selanjutnya agar 

penelitiannya memiliki koefisien yang positif pada variabel penelitiannya dan 

memiliki lebih dari satu variabel independen yang berpengaruh pada variabel 

dependen. Serta periode penelitian yang lebih panjang yang mungkin bisa 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik dalam memprediksi jumlah 

Pembiayaan. 

a. Secara Praktis 

1) Bagi perusahaan, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu 

perusahaan untuk meningkatkan jumlah Pembiayaan, dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah 

pembiayaan  yang faktor internalnya seperti dana pihak ketiga, tingkat 

pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas dan faktor 

eksternalnya seperti valuta asing dan Produk Domestik Bruto. 

2) Bagi investor, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu 

investor dalam keputusan menanamkan modalnya untuk berinvestasi 

pada perusahaan, dimana profit yang dihasilkan akan terlihat dari 

pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang salah satunya adalah 

dalam bentuk pembiayaan  serta permodalannya. 
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