
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan temuan fakta dari penelitian yang telah diuraikan 

dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini 

menunjukkan bahwa : 

1. Pada hasil perhitungan statistik diperoleh bentuk persamaan regresi yang 

linier dan tidak berarti, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang negatif 

antara pengungkapan pembiayaan bermasalah dengan tingkat likuiditas 

bank umum syariah. Selain itu, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal. 

2. Pada uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara 

pembiayaan bermasalah dengan tingkat likuiditas bank. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika pembiayaan bermasalah naik, maka tingkat 

likuiditas bank pun akan turun, begitu juga sebaliknya. Tetapi, dalam 

penelitian ini pengaruh yang ditunjukkan adalah tidak signifikan sehingga 

pembiayaan bermasalah tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas dari 4 

bank yang digunakan sebagai sampel. Sehingga, Pembiayaan bermasalah 

bukan menjadi faktor utama dalam mempengaruhi tingkat likuiditas suatu 

bank. 
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B. Implikasi 

Dalam penelitian ini, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara 

pembiayaan bermasalah dengan tingkat likuiditas bank umum syariah. 

Hubungan yang didapat adalah negative tetapi hasil pengujian yang tidak 

signifikan ini menandakan bahwa besarnnya pembiayaan bermasalah tidak 

sepenuhnya mempengaruhi tingkat likuiditas bank umum syariah. 

Hal ini disebabkan sampel penelitian yang diperoleh dari laporan 

keuangan bank umum syariah memperlihatkan adanya trend penurunan 

pembiayaan bermasalah yang kurang signifikan. Bahkan diantaranya ada 

pembiayaan bermasalah yang naik. 

Penelitian ini belum membuktikan secara empiris bahwa faktor 

pembiayaan bermasalah bukan merupakan faktor utama yang dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas bank umum syariah, maka bank umum 

syariah diharapkan segera menganalisis faktor lain yang dapat mempengaruhi 

tingkat likuiditas bank umum syariah. Selain itu, bank umum syariah 

diharapkan tetap menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi sehingga 

pembiayaan bermasalah tidak terjadi peningkatan secara signifikan. 

C. Saran 

 Berdasarkan implikasi sebagaimana di uraikan di atas, maka peneliti 

memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Tidak signifikannya hasil dari penelitian ini, maka untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan 



 

menggunakan sampel yang lebih banyak atau dengan menambah variabel 

lain yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas 

seperti profitabilitas, kewajiban lancar dan jumlah dana pihak ketiga. 

Sehingga hubungan yang ditunjukkan lebih signifikan. Selain itu, sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di 

Indonesia, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan variasi 

tempat penelitian, di Unit Usaha Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah atau dengan menambahkan sampel bank umum yang digunakan. 

Terlalu pendeknya periode penelitian terhadap pembiayaan bermasalah 

dan likuiditas bank memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Maka untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang 

periode penelitiannya. 

2. Bagi Bank  

 Diharapkan setiap bank senantiasa menjaga, mengwasi dna 

mengontrol setiap pembiayaan yang disalurkan, sehingga risiko 

pembiayaan bermasalah dalam bank bisa di minimalisir. Selain itu, pihak 

bank diharapakan bisa mengatur dengan baik jumlah dana yang akan di 

salurkan untuk pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan 

tidak melebihi jumlah dana pihak ketiga. 

 

 

 

 


