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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kredit bermasalah

terhadap profitabilitas. Berikut ini adalah kesimpulan dari analisis hasil variabel –

variabel tersebut:

1. Tingkat kredit bermasalah pada bank syariah yang terdaftar BEI periode tahun

2010-2014 menunjukkan :

Perkembangan tingkat kredit bermasalah dengan proxy non performing

financial diperoleh data tingkat NPF tertinggi yaitu PT. Bank Muamalat

pada tahun 2014 sebesar 4,85. Sedangkan terendah yaitu pada PT. Bank

BCA Syariah sebesar 0,1 periode tahun 2012-2015.

2. Tingkat profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar BEI periode tahun 2010-

2014 menunjukkan :

Perkembangan tingkat profitabilitas dengan proxy return on assets

diperoleh data ROA tertinggi terjadi pada tahun 3,49 di PT. Bank BNI

Syariah pada tahun 2014. Sedangkan tingkat ROA terendah terjadi pada

tahun 2011 sebesar 0,2 di PT. Bank BRI Syariah.
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3. Besarnya pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas yang terdaftar

dalam BEI periode tahun 2010-2014 menunjukkan :

Kredit bermasalah dengan proxy NPF terhadap profitabilitas dengan proxy

return on asstes sebesar 36,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak diteliti oleh penulis.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mencoba memberikan

saran bagi penelitian dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian dan

populasi perusahaan dari bank syariah dan konvensional yang

terdaftar di BEI agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan

bervariasi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel

independen lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi proxy

return on assets.

5.2.2 Aspek Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran bagi

pengguna yakni investor atau calon investor yang hendak melakukan

penanaman dana di bank hendaknya perlu menjadikan non performing
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financing (NPF) sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi,

karena secara parsial variabel tersebut mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank yang tergabung dalam BEI

periode tahun 2010 sampai dengan 2014.
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