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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan variabel CAR, NPF, BOPO secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap FDR . Artinya, setiap 

perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu CAR, NPF, BOPO 

secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh pada FDR  pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. 

2. Secara parsial variabel CAR, NPF, BOPO memiliki pengaruh terhadap FDR 

sebagai berikut: 

a. Variabel CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

FDR  pada Perbankan Syariah di Indonesia. 

b. Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR  pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. 

c. Variabel BOPO berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

FDR  pada Perbankan Syariah di Indonesia. 

d. Variabel yang paling dominan secara parsial terhadap FDR  yaitu 

variabel NPF. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perbankan Syariah harus meningkatkan kemampuan dan menjalankan 

fungsi intermediasi dengan baik dengan menjaga tingkat FDR nya agar tidak 

melampaui batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia dengan tingkat FDR  

sebesar 78-100%. Perbankan Syariah juga harus memperhatikan tingkat risiko 

kredit yang dicerminkan dengan rasio NPF yaitu sebesar maksimal 5% sesuai 

ketentuan Bank Indonesia, agar bank tersebut tidak mengalami kesulitan untuk 

mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang 

disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah. Banyaknya kredit yang 

bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya 

apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat 

mengganggu likuiditas suatu bank. Oleh karena itu, semakin besar kredit 

bermasalah, semakin kecil kredit yang dapat disalurkan bank pada masyarakat 

mengingat risiko kredit yang timbul. Menurut Dendawijaya (2009), NPF 

merupakan hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan 

(income) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi laba dan mengurangi 

kemampuan untuk memberikan kredit. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel 

lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 

FDR  dan dapat juga memperpanjang periode amatan untuk memperluas 

cakupan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap FDR . 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi.  

1. Penelitian ini hanya menggunakan faktor internal untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat FDR .  

2. Penelitian hanya menggunakan objek penelitian pada Perbankan Syariah di 

Indonesia serta menggunakan periode pengamatan 6 (tahun), yaitu tahun 

2008-2013 dengan menggunakan data triwulan dari laporan keuangan 

masing-masing bank yang bersangkutan dalam penelitian ini, sehingga hasil 

ini belum dapat mengeneralisasikan hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 


