
BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi, Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada PT. 

BNI Syariah periode 2012-2019 pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa variabel inflasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Semakin tinggi angka inflasi akan berdampak pada naiknya risiko 

pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) pada 

PT. BNI Syariah periode 2012-2019. Sehingga, naik dan turunnya 

tingkat inflasi dapat menjadi tolak ukur pada risiko pembiayaan 

bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). 

2. Berdasarkan hasil penelitian di atas Capital Adequacy Ratio (CAR) 

memiliki pengaruh negatif atau tidak signifikan akan maka CAR ini 

tidak mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dengan 

cadangan kecukupan modal minimum yang dimiliki PT. BNI Syariah 

Tbk periode 2012-2019. Berdasarkan hasil penelitian di atas data yang 

telah diolah menggunakan aplikasi SPSS  menunjukkan bahwa variabel 

inflasi dan Capital adequacy ratio berpengaruh secara bersama-sama 

berpengaruh simultan terhadap non performing (NPF) pada PT. BNI 

Syariah Tbk periode 2012-2019. Dengan nilai signifikansi yang 

diperoleh 0,00 dimana 0,00 < 0,05. Artinya semua variabel tersebut 



secara serempak berperan dalam upaya tingkat Non Performing 

Financing (NPF) pada PT. BNI Syariah Tbk periode 2012-2019. 

3. Berdasarkan hasil analisis uji F dapat dilihat bahwa perolehan nilai F 

sebesar 18,890 dengan tingkat signifikansi 0,000 dengan demikian, nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% (0,000 < 0,05). Berdasarkan 

cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi linear 

berganda dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi (X1) dan variabel 

Capital Adequacy Ratio (X2), jika diuji secara simultan bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Financing 

(NPF) dimana NPF ini yaitu pembiayaan bermasalah dalam bank. 

4. Berdasarkan uji koefisien determinasi di atas, dapat dilihat nilai 

Adjusted R square sebesar 0,539. Hasil ini berarti 53,6% variabel terikat 

Non Performing Financing (NPF) dijelaskan oleh variabel Inflasi dan 

CAR (Capital Adequacy Ratio)  sisanya 46,4% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar variabel yang digunakan. Jadi, sebagian kecil variabel 

terikat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model 

ini.  

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi perbankan Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

perbankan syariah, khususnya PT. BNI Syariah Tbk. bahwa variabel 

inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan berpengaruh 



positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) Gross. 

Sehingga pihak perbankan syariah dalam memberikan pembiayan kepada 

debitur harus menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 

Condition dan Collateral), selain itu pihak bank sebaiknya memperhatikan 

apakah pendapatan dari calon debitur tersebut yang akan digunakan untuk 

membayar atau mencicil pinjaman atau pembayaan langsung terhadap 

perubahan nilai inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Karena dalam 

penelitian ini, ditemukan bahwa perubahan inflasi berpengaruh terhadap 

nilai Non Performing Financing (NPF) Gross dari bank yang dikarenakan 

terpengaruhnya kemampuan dari debitur untuk mengembalikan atau 

mencicil pembiayaan tersebut. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisa secara mendalam 

beberapa variabel suku bunga dan rasio keuangan yang dapat 

mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing 

Financing (NPF) untuk memperoleh pandangan yang lebih luas guna 

untuk mengetahui sebesar apa besar variabel yang dapat mempengaruhi 

Non Performing Financing (NPF). 

 

 

 

 

 

 


