BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hasil dari penelitian Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat
dilihat pada perbandingan thitung dengan t tabel nya,
yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh
terhadap Return On Asset (ROA) dengan hasil nilai
thitung sebesar -3,139 lebih besar dari t tabel 0,68067.
Dengan nilai signifikan 0,004 yang dinyatakan nilainya
lebih besar daripada α=0,05 berarti DPK tidak
berpengaruh terhadap ROA. Maka dapat disimpulkan
bahwa H1 ditolak. pada hal ini dapat menujukkan
bahwa besarnya modal yang dimiliki pada suatu bank
tidak akan menjamin bahwa profitabilitas yang dimiliki
oleh bank juga akan membaik.
2. Hasil penelitian Non Performing Financing (NPF)
dapat dilihat pada perbandingan thitung dan ttabelnya,
yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap
Return On Asset (ROA) dengan hasil nilai thitung

sebesar 3,389 lebih besar dari ttabel 0,68067. Dengan
nilai signifikan 0,002 yang dinyatakan nilainya lebih
kecil daripada α=0,05 berarti NPF berpengaruh
terhadap ROA. Maka dari itu disimpulkan bahwa
kemampuan untuk manajemen bank harus lebih
diperhatikan dalam mengelola aktiva produktifnya.
B. Keterbatasan Penelitian
pada penelitian ini meskipun penelitian telah diteliti
dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa
keterbatasan seperti berikut ini:
1. Penelitian yang hanya dilakukan pada satu (1) bank saja
yaitu, Bank BNI Syariah, yang tidak mencakup
keseluruhan Bank Syairah yang ada.
2. Variabel Independen yang digunakan DPK dan NPF,
yang mungkin masih ada banyak faktor variabel lain
yang dapat mempengaruhi ROA.
3. Adanya keterbatasan sampel yang diteliti, pada
penlitian ini hanya menggunakan 32 data sampel
penelitian, yang mungkin mencakup lebih banyaknya

sampel penelitian akan mendapatkan hasil kesimpulan
yang lebih baik.

C. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas maka
saran penulis rujukkan pada pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1. Penelitian

selanjutnya

peneliti

disarankan

untuk

mengembangkan serta menambah Variabel Independen
lain secara teoritis berpengaruh terhadap Profitabilitas
(ROA).
2. Sampel yang digunakan agar untuk diperbanyak serta
menambah periode pengamatan sampel dikarenakan
agar tidak menimbulkan hasil yang biasa saja serta
dapat menggambarkan kondisi bank yang nyata.
3. Teruntuk Bank BNI Syariah untuk dapat menstabilkan
ROA yang dimiliki untuk memprediksi dan menilai
apakah kinerja dan manajemen bank baik atau tidak
yang dapat diukur dari tingkat ROA yang dimiliki.

