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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Net Interest Margin (NIM) secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. Non Performing Financing, 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Ukuran Perusahaan, dan Net 

Interest Margin menjadi salah satu faktor dalam penentuan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai. 

2. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. Hal 

ini berarti bahwa NPF tidak memberikan pengaruh terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai PT Bank BCA Syariah. Sebab tidak bisa 

memanfaatkan peluang CKPN yang besar ketika resiko kredit semakin 

besar. 

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank 

BCA Syariah. Hal ini berarti bahwa KPMM tidak memberikan pengaruh 

terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. 
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Sebab dana yang dimiliki oleh bank mampu menutupi risiko kredit. oleh 

karena itu, analisis risiko kredit dianggap baik karena bank masih memiliki 

kecukupan modal dan modal yang dimiliki bank semakin baik . 

4. Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. Hal ini berarti 

bahwa Size memberikan pengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai PT Bank BCA Syariah. Sebab ukuran dari sebuah bank yang besar 

akan mengambarkan dana yang dikelola dan semakin kompleks 

pengelolaannya sehingga CKPN yang dimiliki bank semakin banyak. 

5. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. Hal ini berarti 

bahwa NIM tidak memberikan pengaruh terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. Sebab peningkatan CKPN yang 

dibentuk lebih besar dibandingkan dengan peningkatan CKPN yang wajib 

dibentuk sehingga dapat mengakibatkan NIM akan menurun. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dijadikan sebagai 

sarana informasi yang dapat digunakan bagi Bank untuk menilai dan 

mengkontrol kinerja perbankan syariah guna mempertahankan, 
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memperbaiki, sekaligus meningkatkan kinerjanya apabila ada kelemahan 

dan kekurangan. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan serta dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya 

terutama bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

khususnya untuk jurusan Perbankan Syariah. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 

para investor maupun sebagai acuan untuk pengambilan keputusan 

berinvestasi di perbankan tersebut. Jadi investor diharapakan harus cerdas 

dalam mengalokasikan dananya, dan investor perlu memperhatikan kondisi 

keuangan perbankan tersebut. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berikutnya diharapkan menggunakan data yang lebih akurat 

dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan rentang waktu yang lebih 

panjang. Penggunaan data yang lebih akurat dan dengan rentang waktu yang 

lebih panjang memungkinkan hasil penelitian yang lebih baik. Serta dapat 

ditambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel Y (cadangan 

kerugian penurunan nilai) seperti variabel FDR, PDB, dan ROE. Sehingga 

dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel tersebut, 

guna mendalami penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

cadangan kerugian penurunan nilai. 


