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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta hipotesis yang telah disusun 

dan telah di uji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh 

kecukupan modal dan likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah, 

maka beberapa hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :  

1. Gambaran tingkat kecukupan modal yang diukur dengan menggunakan rasio 

CAR (Capital Adequecy Ratio) pada Bank Umum Syariah selama periode tahun 

2010 sampai dengan tahun 2016, pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi 

tetapi tidak pernah di bawah 8%. Hal ini menggambarkan bahwa bank mampu 

menjaga kecukupan modalnya di berbagai kondisi. Meskipun nilai CAR 

beberapa kali turun hingga mencapai titik terendah 15,37% pada tahun 2013, 

namun CAR selalu berada di atas batas minimum yang ditentukan oleh Bank 

Indonesia. Nilai rata-rata CAR tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 

24,26% dan nilai rata-rata CAR terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

15,37%.  

2. Gambaran Likuditas yang diukur dengan menggunakan rasio FDR (Financing 

to Deposit Rasio) pada Bank Umum Syariah selama periode tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2016 jika dilihat dari nilai rata-rata FDR pada Bank Umum 

Syariah pertahunnya masih berada pada standar Bank Indonesia yaitu 85%-

110%. Nilai FDR yang berada di atas standar Bank Indonesia menunjukkan 

bahwa Bank banyak menggunakan uang untuk melebihi kemampuan bank, 

maka ekspansi pembiayaannya besar karena bank menginginkan labanya naik, 

namun bank memiliki resiko yaitu pembiayaan yang tidak lancar sehingga bank 

gagal memenuhi kewajiban pada nasabah, sedangkan nilai FDR yang berada di 

bawah standar Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank sangat likuid yang 

artinya bank banyak menyimpan cadangan, sehingga tidak optimal dalam 

melakukan pembiayaan sehingga menyebabkan laba tidak optimal.  
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3. Gambaran profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA (Return On Asset) pada 

Bank Umum Syariah selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016
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 cenderung mengalami penurunan . Nilai rata-rata ROA tertinggi terjadi pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 2,67% sedangkan nilai rata-rata ROA terendah terjadi 

pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.73%. Secara keseluruhan kondisi ROA pada 

Bank Umum Syariah memiliki kecenderungan penurunan dan berada dibawah 

standar Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%. ROA berada dibawah standar Bank 

Indonesia dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat, hal ini menunjukkan 

bahwa Bank Umum Syariah dalam melakukan pembiayaan belum maksimal 

dan masih kalah bersaing dengan Bank Konvensional.  

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh Kecukupan modal 

(CAR) terhadap Profitabilitas (ROA), diperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh 

terhadap ROA dan berarah positif, ini menunjukkan bahwa apabila kecukupan 

modal (CAR) mengalami peningkatan maka profitabilitas (ROA) yang 

diperoleh pun akan meningkat.  

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh Likuiditas (FDR) 

terhadap Profitabilitas (ROA), diperoleh hasil bahwa FDR berpengaruh 

terhadap ROA dan berarah positif, ini menunjukkan bahwa apabila FDR 

mengalami peningkatan maka ROA yang diperoleh pun akan meningkat.  

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

kecukupan modal dengan indikator CAR dan likuiditas dengan indikator FDR 

terhadap profitabilitas dengan indikator ROA pada Bank Umum Syariah, penulis 

mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

manajemen pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 

beberapa saran yang mungkin dapat diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kecukupan modal 

pada Bank Umum Syariah masih berada di atas standar yang ditetapkan Bank 

Indonesia. Karena apabila CAR terlalu tinggi, berarti bank bersikap protektif 

terhadap penyaluran aktiva, dimana bank bersikap sangat selektif terhadap 

penyaluran pembiayaan. Akibatnya adalah kurangnya penerimaan laba dari 

penyaluran pembiayaan karena banyaknya uang yang mengendap (tidak 

produktif). Oleh karena itu manajemen pada Bank Umum Syariah perlu 
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melakukan pengelolaan modal yang dapat dilakukan dengan cara penyusunan 

rencana keuangan kedepan secara keseluruhan, menentukan besaran modal 

yang memadai sehingga mampu memperoleh laba yang optimal dan pemenuhan 

permodalan dari bank itu sendiri (internal) namun tidak kurang dari standar 

minimal yang di syaratkan Bank Indonesia. Dan Bank Syariah tidak kalah 

bersaing dengan Bank Konvensional.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa likuiditas yang di ukur 

dengan FDR pada Bank Umum Syariah berada di atas standar Bank Indonesia. 

Dalam hal ini Bank Umum Syariah diharapkan lebih mengelola manajemen 

pembiayaannya yaitu dengan mengurangi proporsi dana yang digunakan untuk 

penyaluran pembiayaan serta melakukan pengurangan ekspansi pembiayaan 

namun Bank Umum Syariah harus tetap memperhatikan unsur kehati-hatian 

dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga tingkat likuiditas tetap berada pada 

posisi yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Jika hal ini dilakukan, 

maka bank diharapkan akan memperoleh profitabilitas sesuai dengan harapan, 

sekaligus terhindar dari resiko yang mungkin terjadi.  

3. Bank Umum Syariah diharapkan mampu mengoptimalkan rasio CAR dalam 

mengelola modal dan  mengefisiensikan  rasio FDR dalam menyalurkan 

pembiayaan, sehingga profitabilitas yang dihasilkan akan maksimal. 

4. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pengaruh kecukupan modal 

dan likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah, disarankan juga meneliti 

faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas seperti kualitas asset, 

dan efisiensi operasional atau menambah periode pengamatan dan meneliti 

seluruh Bank Syariah. 

 


