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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh

Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Risiko pembiayaan bermasalah ( diproksikan oleh NPF ) tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ( diproksikan oleh

ROA ) pada Bank Muamalat Indonesia.

2. Meskipun menunjukkan hasil yang tidak signifikan namun hasil

penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan arah hipotesis

penelitian.

B. Keterbatasan

Penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian yang meliputi :

1. Keterbatasan hanya menggunakan 1 variabel independen sehingga

tidak mampu memberikan gambaran yang luas terhadap faktor-faktor

yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Penelitian ini merupakan penelitian study kasus ( Pada Bank

Muamalat Indonesia )  sehingga hasil penelitian ini tidak mampu

memberikan generalisasi untuk keseluruhan industry perbankan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan oleh

peneliti meliputi:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia harus tetap memperhatikan

perkembangan risiko pembiayaan bermasalah (NPF), meskipun risiko

pembiayaan bermasalah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap Profitabilitas (ROA).
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2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel

penelitian yang digunakan lebih luas, penelitian mendatang juga

diharapkan dapat menambah variabel dependent rentabilitas selain

Return On Asset (ROA) .

D. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

yang telah memberikan Hidayah dan Taufiq-Nya kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam

semoga tatap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW

yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah

berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari

kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan

ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi

perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain

memohon ampun kepada Illahi Robbi, atas segala kekurangan dan

kesalahan penulis dan doa penulis semoga skripsi ini dikemudian hari

dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak pada

umumnya, yang benar-benar membutuhkPannya. Aamiin ya robbal

‘alamin.


