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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dihasilkan, maka 

dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR) PT. Bank Syariah 

Mandiri Periode 2010-2014 berfluktuatif namun cenderung menurun 

2. Perkembangan Non Performing Financing (NPF) PT. Bank Syariah 

Mandiri Periode 2010-2014 berfluktuatif namun cenderung terus 

meningkat. 

3. Perkembangan Return On Asset (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri Periode 

2010-2014 berfluktuatif. 

4. Berdasarkan perhitungan statistik yang dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 a. Secara Parsial Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA).  

 b. Secara Parsial Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

 c. Secara simultan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing (NPF) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Return On Asset (ROA). 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dari 

penelitian diatas, maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan fungsi PT. Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga perantara 

keuangan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tetap menjaga 

dan memperhatikan FDR pada batas aman yaitu 85%-100% menurut 

ketentuan Bank Indonesia, sehingga bank dapat memenuhi kewajiban 

apabila nasabah ingin melakukan penarikan dana yang disimpan dan 

memenuhi permintaan pembiayaan yang dapat meningkatkan profitabilitas 

bank salah satunya yang diukur melalui Return On Asset (ROA).  

2. Dalam memberikan pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri harus terus 

berhati-hati dan selektif agar tetap menjaga nilai NPF dalam kondisi baik 

yaitu berada pada nilai yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 

maksimal 5%. Dengan cara meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, 

maka dapat meningkatkan profitabilitas bank yang diukur melalui Return 

On Asset (ROA). 

3. Besarnya pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) adalah 

sebesar 89% dan sisanya 11% dipengaruhi oleh faktor lain. Maka, untuk 

pengembangan penelitian yang lebih baik lagi selanjutnya disarankan agar 

menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA). 

 


