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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi FDR, NPF, PR, 

GDP, suku bunga, inflasi, skala usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa laporan keuangan Bank tahunan. Berdasarkan hasil dari analisis 

regresi linier berganda pada variabel FDR mengalami penurunan berarti 

peningkatan pembiayaan yang diberikan lebih kecil dibandingkan peningkatan 

dana pihak ketuga yang menyebabkan peningkatan pendapatan lebih keci daripada 

peningkatan biaya, sehingga laba bank akan mengalami penurunan, ROA akan 

mengalami penurunan. Pada varibel NPF yang mempunyai nilai sebesar 2.697 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif NPF terhadap ROA. Pada variabel 

inflasi menunjukkan bahwa inflasi mempunyai koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0.130 maka variabel tersebut berpengaruh positif terhadap ROA. 

Sedangkan pada variabel PR menunjukkan bahwa PR mempunyai pengaruh yang 

sesuai dengan landasan teori searah dengan ROA hal tersebut ditunjukkan oleh 

besarnya regresi sebesar 3.510. Pada variabel GDP menunjukkan bahwa GDP 

mempunyai koefisien regresi negatif sebesar -0.130 berpengaruh negatif GDP 

terhadap ROA. pada variabel suku bunga menunjukkan bahwa suku bunga 

mempunyai koefisien regresi sebesar 0.074 yang berpengaruh positif terhadap 

ROA. Dan pada variabel skala usaha menunjukkan bahwa skala usaha mempunyai 

koefisien regresi positif sebesar 2.002 yang berpengaruh positif terhadap ROA. 

Sesuai penelitian Lyla (2011), Yanita (2013) yang menyatakan bahwa adanya 
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pengaruh negative yang signifikan antara FDR dengan ROA. Tetapi pada 

penelitian Daneshwara 2011), Yanita (2013), Pupik (2012) yang menyatakan 

bahwa adanya pengaruh positif antara PR, NPF, inflasi, skala usaha dengan ROA. 

  

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih 

memiliki banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Subyek penelitian hanya terbatas pada Perbankan syariah di Asia tenggara 

yaitu Bank mandiri syariah, Bank Muamalat (INA), Bank Muamalat (MLY), 

VIMB Bank Berhad, Affin Bank Berhad. 

b. Periode penelitian yang digunakan masih terbatas selama 8 tahun yaitu mulai 

2006 – 2013. 

 

5.3 Saran 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan 

diatas masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu penulis 

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang memiliki kepentingan hasil penelitian. 

1. Bagi Bank 

a. Bagi Bank di sarankan agar lebih menurunkan tingkat kualitas aktiva, 

karena menurut penelitian ini rasio kuaitas aktiva yaitu NPF memiliki 

pengaruh yang bersar terhadap ROA, yaitu sebesar 863.7721 persen. dan 

itu akan sangat merugika bank. 
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b. Bagi Perbankan Syariah di asia sebagai subyek penelitian ini lebih 

memperhatikan perkembangan rasio FDR, NPF, PR, DGP, Suku Bunga, 

Inflasi dan Skala Usaha terhadap ROA 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema sejenis hendaknya 

mencakup variabel penelitian yang lebih banyak dengan harapan memperoleh 

hasil penelitian yang lebih baik. Dan juga perlu mempertimbangkan subyek 

penelitian yang akan digunakan dengan melihat perkembangan perbankan Syariah 

di Asia. 
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