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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis dan berbagai pengujian statistik yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah mengalami fluktuasi cenderung meningkat dari 

tahun 2002 – 2009. Pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan setiap 

tahunnya mulai dari tahun 2009-2013. 

2. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return of Assets) mengalami 

fluktuasi cenderung menurun dari tahun 2002-2013 yang memiliki rata-rata 

ROA sebesar 1,74%, angka ini masih lebih besar dari standar minimum yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebesar 1,5%. 

3. Koefisien determinasi sebesar 33,52 %, angka ini diperoleh dari 

pengkuadratan dari nilai koefisien korelasi Pearson Product Moment. Dengan 

diperolehnya persentase pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap 

profitabilitas bank syariah, berarti bahwa pembiayaan bagi hasil mempunyai 

pengaruh sebesar 33,52% terhadap profitabilitas bank syariah dan sisanya 

sebesar 66,48% profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh faktor lain, salah 

satunya tingkat pengembalian pinjaman. Setelah mengetahui persentase 

pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilias, selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis yang menggunakan uji t diperoleh angka sebesar 0,049 

dibawah 0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian bahwa pembiayaan bagi 

hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, dapat diterima. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk menjaga tingkat profitabilitas agar tetap mengalami kenaikan atau 

minimal fluktuasi meningkat bank dapat melakukan langkah-langkah seperti 

meningkatkan jumlah laba yang dihasilkan oleh bank salah satunya dengan 

penggunaan total aktiva dengan optimal atau dengan sebaik-baiknya 

digunakan sesuai dengan fungsi aktiva-aktiva yang dimiliki. Hal ini dilakukan 

agar  dapat menimbulkan perbandingan antara laba sebelum pajak yang 

diperoleh perusahaan lebih besar dari total aktiva bank. Seperti dalam 

peraturan BI yang berlaku ROA suatu bank minimal memiliki nilai sebesar 

1,5%. 

2. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama agar dapat 

menggunakan lebih dari dua variabel agar penelitian lebih menambah 

wawasan dan bermanfaat bagi berbagai pihak. 

3. Penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain sebagai 

variabel independen, diantaranya rentabilitas, solvabilitas, likuiditas dan lain-

lain. Selain itu perbanyak jumlah data yang digunakan sebagai objek 

penelitian. 

 

 


