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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang sudah dijabarkan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Perkembangan rasio keuangan Bank Umum Syariah dengan rata-rata ROA 

dengan nilai tertinggi sebesar 8,40% ada pada Bank BTPN Syariah dan 

nilai rata-rata ROA terendah sebesar 0,16% pada Bank Muamalat 

Indonesia. Rata-rata BOPO dengan nilai tertinggi sebesar 141,2% pada 

bank Maybank Syariah dan nilai rata-rata BOPO terendah sebesar 78,5% 

pada Bank BTPN Syariah. Rata-rata CAR dengan nilai tertinggi sebesar 

76,90% pada Maybank Syariah dan  nilai rata-rata terendah sebesar 

12,93% pada Bank Muamalat Indonesia. Rata-rata FDR tertinggi sebesar 

85082,50% pada Maybank Syariah Indonesia dan nilai rata-rata terendah 

sebesar 79,60% pada Bank Mandiri Syariah. Rata-rata NPF tertinggi 

sebesar 16,84% dan nilai rata-rata terendah sebesar 0,39% pada Bank 

BCA Syariah. 

2) Berdasarkan uji f variable bebas yaitu BOPO, CAR, FDR, dan NPF 

berpengaruh signifikan terhadap variable terikat yaitu profitabilitas. dan 

berdasarkan hasil dari uji t jika BOPO, CAR, dan NPF berpengaruh  

signifikan  terhadap ROA, sedangkan FDR berpengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan berdasarkan hasil koefisien determinasi 

ditemukan bahwa variable bebas mempengaruhi variable terikat sebesar 

81,49%. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan dengan banyak keterbatasan  banyak memiliki 

kekurangan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini yang hanya dilakukan pada tahun 2014-20018. 

2) Variable yang digunakan hanya 4 variabel bebas yaitu Biaya Operasional / 

Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing 

to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF). 

3) Objek penelitian yang tidak bisa menggunakan 14 Bank Umum Syariah di 

Indonesia dikarenakan kurangnya data yang dibutuhkan dan kecocokan 

kriteria yang diinginksn peneliti. 

 

C. Saran 

Dari simpulan yang sudah dijabarkan tersebut maka penulis ingin 

menyampaikan saran yang bisa memjadi bahan pertimbangan beberapa pihak 

diantaranya: 

1) Perbankan Umum Syariah 

Penelitian ini menyarankan kepada manajemen Bank Umum Syariah 

diharapkan untuk lebih memperhatikan rasio-rasio keuangan bank dan 

memanajemen rasionya dengan efektif untuk kesehatan bank itu sendiri. Dengan 

lebih memperhatikan rasio yang berpengaruh negative terhadap profitabilitas 

seperti BOPO dan NPF dsn mempertahankan rasio yang berpemgaruh positif 

terhadap profitabilitas seperti CAR dan FDR. 
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2) Pembaca dan Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi pembaca dan  pihak 

lain dalam melakukan penelitian yang serupa. Dan dapatt menyempurnakan 

penelitian ini dengan melakukan penelitian dengan menambah masa periode 

tahun, variable penelitian dan objek penelitian yang digunakan, sehingga akan 

membuat hasil yang lebih bervariasi dan signifikan dengan teori (literature 

review). 

 


