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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh Finncial Technology terhadap Net Interest Margin dan 

dampaknya pada Return On Asset di Bank Mega Syariah dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Pada awal adamya fintch pada tahun 2016, rasio Net Interes Margin (NIM) 

terus menurun. Hal tersebut berarti saat awal adanya fintech di Bank Mega 

Syariah hingga tahun 2020 tidak memberikan dampak pada rasio NIM, 

padahal dalam uji korelasi fintech memiliki hubungan yang positif terhadap 

NIM yang harusnya dengan adanya fintech akan meningkatkan NIM di Bank 

Mega Syariah dan Menurut hasil penelitian, uji hipotesis 1 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan “Financial Technology (FinTech) tidak berpengaruh 

significant terhadap Net Interest Margin (NIM)”. 

2. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rasio Net Interest Margin terus menurun 

berbarengan dengan rasio Return On Asset yang juga terus menurun. Hal 

tersebut dikarenakan bila indikator NIM yaitu total pendapatn bunga/bagi 

hasil menurun maka Laba bersih sebagai indikator ROA juga ikut menurun 

karena adanya hubungan yang positif antara Net Interest Margin (NIM) 

terhadap Return On Asset (ROA) di Bank Mega Syariah dan Menurut hasil 

penelitian, uji hipotesis 2 diterima sehingga dapat disimpulkn “Net Interest 

Margin berpengaruh significant terhadap Return On Asset” 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Untuk Perusahaan disarankan mengeluarkan inovasi terbaru dalam fintech 

agar dapat sejajar dengan perusahaan fintech lainnya. Fintech yang sedang gencar 

saat ini adalah pinjaman online, agar perusahaan dapat memiliki kepercayaan 

nasabah, sebaiknya memberikan informasi yang transparan kepada nasabah 

sebelum mengajukan pinjaman seperti memperlihatkan margin pinjaman, tanggal 

jatuh tempo dan denda apabila lewat dari tanggal jatuh tempo. sehingga apabila 

masyarakat dapat menggunakan fintech tersebut, dapat meningkatkan pendapatan 

Bunga/Bagi Hasil yang akan berpengaruh terhadap Net Interest Margin dan apabila 

Net Interest Margin meningkat, makan Return On Asset juga akan ikut meningkat. 

Untuk fintech dinegara kita supaya bisa maju haruslah tetap mengikuti peraturan 

yang diberikan oleh OJK dan juga harus menggunakan fintech yang perusahaannya 

terdaftar di OJK, serta memperhatikan resiko-resiko yang kemungkinan akan 

terjadi, seperti kebocoran data dan pencurian saldo. 

5.2.2 Saran Teoretis 

Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan bahwa: 

- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel  

- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada 

perusahaan lain yang sejenis 

- Terus mengembangkan penelitian tentang fintech, agar pembaca dapat 

mengerti, memahami dan mempercayai perkembangan fintech 
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Bagi akademisi dan praktisi perbankan dengan adanya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber referensi terkait dengan Fintech 


