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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa secara parsial, 

inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikaan terhadap Non Performing 

Financing (NPF) perusahaan pembiayaan di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat inflasi maka akan berdampak 

pada meningkatnya rasio NPF, atau sebaliknya. Dengan demikian H1 tidak 

teruji. Penurunan inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat, 

sehingga terjadi kenaikan permintaan dan penawaran atas barang dan/atau 

jasa. Hal itu akan mendorong masyarakat untuk memperluas usahanya 

serta mendorong untuk mengajukan pembiayaan pada perusahaan 

pembiayaan, dimana penyaluran pembiayaan dengan tingkat yang tinggi 

berpotensi pada risiko pembiayaan bermasalah. Sedangkan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing dikarenakan 

NPF tidak hanya dipengaruhi oleh variabel makroekonomi, melainkan 

juga faktor internal seperti dari pihak manajemen perusahaan pembiayaan. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara parsial, kurs 

berpengaruh negatif dan signifikaan terhadap Non Performing Financing 

(NPF) perusahaan pembiayaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 
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semakin turun nilai kurs maka akan berdampak pada meningkatnya rasio 

Non Performing Financing perusahaan pembiayaan, atau sebaliknya. 

Dengan demikian H2 teruji. Nilai kurs yang melemah terhadap valuta 

asing akan mengakibatkan perekonomian dalam negeri tidak stabil. 

Ketidakstabilan tersebut nantinya akan berakibat pada kemampuan 

nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang kurang lancar atau bahkan 

macet karena kenaikan harga barang dan/atau jasa, sehingga masyarakat 

akan mendahulukan kebutuhan sehari-harinya. Keadaan tersebut berakibat 

pada melemahnya kemampuan nasabah dalam menjalankan kewajibannya 

dan dapat memicu kenaikan rasio pembiayaan bermasalah pada 

perusahaan pembiayaan. Sedangkan kurs berpengaruh signifikan terhadap 

Non Performing Financing dikarenakan ketidaklancaran pembiayaan pada 

perusahaan pembiayaan dapat dipengaruhi oleh variabel makroekonomi 

yang tidak hanya ditentukan oleh perilaku debitur maupun ketelitian dan 

kecermatan perusahaan pembiayaan dalam mengambil keputusan dalam 

menyalurkan pembiayaan. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara parsial, 

pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non 

Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan di Indonesia. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan per kapita 

maka akan berdampak pada meningkatnya nilai Non Performing 

Financing perusahaan pembiayaan. Dengan demikian H3 teruji. Kenaikan 

GDP maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. 
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Namun, hal itu tidak menurunkan rasio pembiayaan bermasalah karena 

adanya indikasi kecenderungan masyarakat yang bersifat konsumtif, jadi 

sebagian besar pendapatannya lebih diutamakan untuk kebutuhan 

konsumtif daripada untuk membayar angsuran pinjamannya. Berpengaruh 

signifikan terhadap NPF karena GDP merupakan salah satu variabel 

makroekonomi yang termasuk dalam faktor eksternal penyebab Non 

Performing Financing. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa 

secara simultan inflasi, kurs, dan pendapatan per kapita berpengaruh 

signifikan terhadap Non Performing Financing perusahaan pembiayaan di 

Indonesia. Sebab inflasi, kurs, dan pendapatan per kapita merupakan 

indikator makroekonomi yang termasuk dalam faktor ekternal Non 

Performing Financing. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan 

saran sebagai perikut: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan. Serta diharapkan dapat menambah referensi 

terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya 

jurusan Ekonomi Syariah. 
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2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Nilai rasio pembiayaan bermasalah pada perusahaan pembiayaan 

diharapkan untuk tidak melebihi atau mencapai angka 5%. Pihak 

manajemen perusahaan pembiayaan harus selalu berupaya untuk menekan 

rasio Non Performing Financing dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang memepengaruhinya, yaitu faktor internal maupun faktor ekternal. 

Faktor internal seperti selalu memberikan pembiayaan yang tepat sasaran 

dengan melakukan analisis yang baik dan benar. Faktor ekternal seperti 

inflasi, kurs, dan pendapatan per kapita yang nantinya dapat 

mempengaruhi Non Performing Financing. Meskipun inflasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan tetapi harus tetap dijadikan sebagai 

wacana kestabilan sistem ekonomi ketika akan memberikan pembiayaan 

kepada calon nasabah agar prinsip kehati-hatian dapat terlaksana. 

3. Bagi Investor 

Investor harus cerdas dalam mengalokasikan dananya dan investor 

sangat perlu memperhatikan tingkat pembiayaan bermasalah di perusahaan 

pembiayaan. Apabila nilai Non Performing Financing tinggi maka profit 

yang diperoleh bank akan sedikit dan nantinya akan mempengaruhi tingkat 

bagi hasil yang harus diberikan kepada investor. Karena variabel-variabel 

tersebut terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio Non 

Performing Financing. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitan 

khususnya mengenai faktor-faktor yang memepengaruhi rasio Non 

Performing Financing. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah variabel yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap Non 

performing Financing, tidak hanya faktor eksternal tetapi juga faktor 

internal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


