
 

63 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR berpengaruh 

secara signifikan terhadap NPF di BRI Syariah. Dibuktikan dengan 

diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,391 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,721 dengan signifikansi 0,026 < 

0,05 maka H0 ditolak dan H𝑎 diterima . 

b. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel BI rate tidak berpengaruh 

terhadap tingkat NPF di BRI Syariah.  Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  1,315  <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,721 Dengan signifikansi 0,203 > 0,05. 

Maka H0 diterima dan H𝑎 ditolak. 

c. Hasil uji F menunjukkan variabel bebas yakni CAR Dan Bi Rate secara 

bersama-sama tidak  berpengaruh signifikan terhadap NPF pada BRI 

Syariah periode tahun 2012-2017 dengan hasil pengujian F Statistic 

sebesar 0,075 > 0,05. Adapun nilai Adjusted R square dalam penelitian ini 

adalah sebesar 0,144 atau 14,40%. Ini berarti bahwa pengaruh CAR dan Bi 

rate terhadap NPF di BRI Syariah 14,40% sedangkan sisanya 85,6% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini seperti dari 

segi makro ekonomi  

 



 

 

 

d. perbankan yaitu GDP, Inflasi, dan Kurs sementara dari segi mikro atau 

internal, yaitu variabel FDR, KAP, LDR dan BOPO.  

B. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan Tri Wulan 

Bank BRI Syariah yang dipublikasikan lewat laporan keuangan yang 

terdapat di situs resmi Bank tersebut. 

2. Penelitian hanya menggunakan BRI Syariah yang mempublikasikan data 

laporan keuangan dengan lengkap. 

3. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu CAR dan Bi Rate, untuk 

melihat pengaruhnya terhadap Non Performing Financing (NPF) pada 

BRI Syariah.  

C. Saran 

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian tentang “Pengaruh 

CAR Dan BI Rate Terhadap NPF Pada PT Bank BRI Syariah”, maka peneliti 

dapat memberikan saran atau masukan agar peneletian ini dapat berguna 

kedepannya, diantaranya : 

1. Bagi para praktisi, agar senantiasa giat berusaha untuk meningkatkan 

kinerja dalam menjaga kestabilan tingkat NPF agar tidak melebihi 5% 

sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan menganalisis perkembangan 

variabel makro ekonomi seperti tingkat Bi Rate. 



 

 

 

2. Pihak BRI Syariah harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dan 

menerapkan pengawasan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan untuk 

meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.  

3. Bagi akademisi diharapkan adanya penelitian berikutnya dan dapat 

memecahkan permasalahan pada BRI Syariah Di Indonesia khususnya 

pada Non Performing Financing.   


