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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam jangka panjang dan jangka pendek 

tidak mempengaruhi tingkat Non Performing Financing (NPF) pada bank 

syariah di Indonesia dikarenakan besarnya rasio CAR atau kecukupan 

modal pada bank akan membuat bank lebih longgar dalam penyaluran 

pembiayaannya dan risiko pembiayaan diberikan pada nasabah yang 

tidak layak akan semakin besar. Jika terjadi macet atau tidak tertagih 

maka akan meningkatkan NPF pada bank.  

2. Dalam jangka panjang Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak 

berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada bank 

syariah di Indonesia dikarenakan adanya ketidakpastian hubungan antar 

variabel tersebut. Fluktuasi dana pihak ketiga yang tidak menentu 

dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan yang meningkat secara 

terus-menerus juga dapat menyebabkan hubungan keduanya tidak 

signifikan. Sedangkan dalam jangka pendek peningkatan FDR 

berpengaruh positif terhadap NPF, rasio FDR yang tinggi menunjukkan 

bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan up) atau relatif 
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tidak likuid (iliquid). Apabila kapasitas dana yang disalurkan bank untuk 

pembiayaan berlebihan sementara simpanan masyarakat sedikit akan 

menyebabkan rendahnya kemampuan likuiditas bank dan berimbas pada 

naiknya jumlah FDR, dan jika kapasitas dana yang disalurkan bank untuk 

pembiayaan meningkat maka akan meningkat pula risiko jumlah 

pembiayan yang bermasalah. 

3. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dalam jangka panjang 

berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPF) pada 

bank syariah di Indonesia dikarenakan semakin kecil rasio ini berarti 

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan, hal ini dikarenakan semakin besar pendapatan operasional 

yang didapat berbanding biaya operasional yang dikeluarkan yang berarti 

keuntungan yang didapat bank akan semakin besar, sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah (NPF) semakin kecil. 

Sedangkan dalam jangka pendek BOPO tidak berpengaruh terhadap 

NPF, karena tingkat efisiensi suatu bank dalam mengeluarkan biaya 

operasional tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan macet yang terjadi 

pada bank tersebut, hal ini dikarenakan pembiayaan yang baik pada suatu 

bank tergantung pada manajemen pembiayaan bank dalam menganalisis 

nasabah yang akan menerima dana yang diberikan dan mengamati serta 

memantau perilaku usaha nasabah pasca peminjaman. 
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4. Dalam jangka panjang ukuran bank berpengaruh positif terhadap Non 

Performing Financing (NPF) pada bank syariah di Indonesia, karena 

bank dengan asset yang besar mampu menghasilkan keuntungan lebih 

besar apabila diikuti dengan hasil dari aktivitas operasionalnya. Salah 

satu aktivitas operasional bank adalah menyalurkan kredit/pembiayaan. 

Apabila asset atau aktiva yang dimiliki perusahaan perbankan semakin 

besar maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat dan kondisi 

pembiayaan bermasalahpun akan meningkat. Sedangkan dalam jangka 

pendek ukuran bank tidak berpengaruh terhadap NPF dikarenakan faktor 

pembiayaan bermasalah lebih ditentukan kepada bagaimana pengelolaan 

operasi bank dalam mengelola dan menganalisis pembiayaannya bukan 

ditentukan pada besarnya aset yang dimiliki. 
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B. SARAN 

1. Untuk pihak bank dalam mengurangi tingkat NPF pada Perbankan 

Syariah di Indonesia : 

a. Menjaga tingkat kecukupan modal merupakan tindakan yang 

sebaiknya selalu dilaksanakan oleh pihak bank. Ini bukan hanya 

untuk kualitas yang baik dari kinerja bank namun juga peminimalan 

risiko usaha termasuk risiko pembiayaan macet (NPF). 

b. Bank-bank syariah di Indonesia harus selalu memperhatikan faktor 

fundamental perbankan yang dapat berpengaruh terhadap risiko 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Rasio likuiditas yang terlampau 

tinggi yang mencerminkan bahwa dana pihak ketiga yang masuk 

masih rendah sementara pembiayaannya terus naik dari waktu ke 

waktu. Diharapkan manajemen aktiva-pasiva lebih diperbaiki lagi 

dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi 

pertumbuhan dana pihak ketiga sehingga antara penghimpunan dan 

penyaluran dana dapat diseimbangkan. 

c. Untuk Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), 

bank syariah harus menjaga perbandingan rasio tersebut bahkan 

lebih bisa diminimalisir agar kinerja keuangan bank lebih efektif 

dan agar pengeluaran biaya operasional yang dilakukan menjadi 

lebih efisien sehingga keuntungan menjadi lebih maksimal. 
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d. Bank syariah saat ini mempunyai tingkat pembiayaan masalah yang 

relatif rendah dibandingkan dengan bank konvensional ataupun 

BPRS, oleh karena itu sebaiknya bank syariah tetap 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, 

antara lain dengan cara mempertahankan dan meningkatkan 

penyaluran pembiayaan secara ekspansif/agresif, meningkatkan 

prinsip kehati-hatian (prudential principal) dalam menyalurkan 

dananya, lebih inovatif dalam mengembangkan produk-produknya 

baik disisi pasiva maupun aktiva dengan tetap mempertahankan 

prinsip syariah, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas 

kantor cabang dengan tetap melakukan kerjasama dengan mitra 

strategis dan mengembangkan sistem informasi manajemen serta 

kualitas sumber daya manusia yang lebih handal. 

2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperpanjang waktu penelitian 

serta menambahkan lebih banyak lagi variabel-variabel yang mungkin 

mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) dan memperluas 

sampel penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik 

serta dapat mengetahui penyebab terjadinya Non Performing Financing 

(NPF) pada bank syariah apakah dari kelemahan sistem operasional 

dibank syariah atau faktor-faktor lain. 


