
BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis berganda (OLS) mengenai pengaruh

faktor eksternal dan internal dalam menentukan Non Performing Financing

BPRS di Indonesia dari bulan Januari 2011 sampai dengan desember 2015, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan GDP Riil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

tingkat rasio NPF;

Laju Inflasi di Indonesia memberikan dampak negatif dan tidak signifikan

dalam menentukan tingkat rasio NPF BPRS. Ketika Inflasi semakin tinggi

maka tidak akan berpengaruh dalam menentukan tingkat resiko NPF BPRS di

Indonesia;

Perubahan Kurs nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh positif

signifikan dalam menentukan NPF BPRS. Jika kurs rupiah mengalami

kenaikan terhadap USD dollar maka akan berpengaruh terhadap nasabah yang

meminjam dana di bank dan akan berpengaruh pula terhadap debitur yang



memiliki usaha di bidang ekspor dan impor maka akan mempengaruhi terhadap

tingkat rasio NPF BPRS;

Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Pembiayaan PLS (RF)

berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat rasio NPF BPRS serta nilai

koefisien regresi yang di dapatkan bernilai negatif, ini artinya bahwa secara

teoritis, resiko NPF untuk pembiayaan Murabahah ini lebih kecil dibandingkan

dengan resiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Oleh karena itu,

meningkatnya pembiayaan Murabahah bisa menekan kenaikan NPF BPRS di

Indonesia;

Terakhir, Rasio Return PLS terhadap Return Total Pembiayaan (RR) memiliki

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap rasio NPF BPRS, karena

pembiayaan tersebut memiliki resiko paling tinggi terhadap pembiayaan

bermasalah karena bank harus siap menanggung kerugian apabila terjadi

pembiayaan bermasalah. Untuk itu, perlu adanya komitmen dan

profesionalisme dari pihak bank untuk mendapatkan pengembalian dana

sehingga bisa menurunkan tingkat rasio NPF BPRS di Indonesia.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko NPF BPRS

di Indonesia untuk faktor eksternal adalah Kurs, yakni berpengaruh positif

signifikan. Sedangkan faktor internal adalah Rasio Alokasi Pembiayaan

Murabahah terhadap Alokasi PLS (RF), yakni berpengaruh negatif signifikan.



3. Jenis pembiayaan Profit Loss Sharing (PLS), yang terdiri dari pembiayaan

Mudharabah dan Musyarakah, cenderung memiliki resiko NPF yang tinggi

daripada pembiayaan Murabahah sehingga berdampak pada kinerja BPRS di

Indonesia. Hal ini karena dalam kontrak ini keuntungan yang diperoleh oleh

bank selaku shahibul maal relatif tidak pasti bahkan bank harus siap

menanggung resiko kerugian. Namun demikian, menurut penelitian ini,

dampak resiko pembiayaan jenis PLS tidak terlalu signifikan mempengaruhi

tingkat resiko NPF.

B. SARAN

Dibawah ini merupakan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya di lakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ada

di Indonesia, maka untuk seterusnya perlu di lakukan penelitian dengan melibatkan

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dari negara lain.

2. Secara umum terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya NPF yaitu

faktor eksternal yang bersifat makro dan faktor internal yang bersifat mikro. Namun

dengan adanya keterbatasan data, maka untuk penelitian selanjutnya untuk

memasukkan variabel bebas diluar faktor eksternal dan internal untuk mengetahui

apakah masih ada penyebab faktor lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalah di BPRS.



3. Untuk meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah, maka BPRS

harus mengutamakan pengembalian dana bank yang kompetitif dan mengintensifkan

monitoring terhadap debitur. Bank harus tetap mempertahankan serta meningkatkan

kinerja operasional bank dengan cara: mempertahankan penyaluaran pembiayaan

secara ketat, lebih meningkatkan sikap kehati-hatian dalam memberikan kredit

terhadap nasabah, lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk bank

dengan menguntamakan prinsip bank, melakukan kerjasama serta membagi dan

mengembangkan informasi manajemen bank serta kualitas sumber daya manusia.

4. Pertumbuhan GDP Riil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

tingkat rasio NPF; Laju Inflasi di Indonesia memberikan dampak negatif dan tidak

signifikan dalam menentukan tingkat rasio NPF BPRS. Ketika Inflasi semakin tinggi

maka tidak akan berpengaruh dalam menentukan tingkat resiko NPF BPRS di

Indonesia; Perubahan Kurs nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh

positif signifikan dalam menentukan NPF BPRS. Jika kurs rupiah mengalami

kenaikan terhadap USD dollar maka akan berpengaruh terhadap nasabah yang

meminjam dana di bank dan akan berpengaruh pula terhadap debitur yang memiliki

usaha di bidang ekspor dan impor maka akan mempengaruhi terhadap tingkat rasio

NPF BPRS; Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Pembiayaan

PLS (RF) berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat rasio NPF BPRS serta

nilai koefisien regresi yang di dapatkan bernilai negatif, ini artinya bahwa secara

teoritis, resiko NPF untuk pembiayaan Murabahah ini lebih kecil dibandingkan

dengan resiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Oleh karena itu,



meningkatnya pembiayaan Murabahah bisa menekan kenaikan NPF BPRS di

Indonesia; Terakhir, Rasio Return PLS terhadap Return Total Pembiayaan (RR)

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap rasio NPF BPRS, karena

pembiayaan tersebut memiliki resiko paling tinggi terhadap pembiayaan bermasalah

karena bank harus siap menanggung kerugian apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

Untuk itu, perlu adanya komitmen dan profesionalisme dari pihak bank untuk

mendapatkan pengembalian dana sehingga bisa menurunkan tingkat rasio NPF BPRS

di Indonesia.


