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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan  teori, hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan model common effect dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien pengaruh pembiayaan bermasalah mudharabah 

terhadap rasio Return On Asset berada di atas nol, hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif pembiayaan 

bermasalah mudharabah terhadap profitabilitas.  

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan model common effect dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien pengaruh pembiayaan bermasalah musyarakah 

terhadap rasio Return On Asset berada di bawah nol, hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif pembiayaan bermasalah 

musyarakah terhadap profitabilitas. 

5.2 Saran 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

saran diantaranya sebagai berikut :  

1. Di hampir seluruh perbankan syariah, hampir seluruh pembiayaan 

musyarakah yang diberikan termasuk dalam pembiayaan bermasalah dan 

melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, 

berbeda dengan akad pembiayaan mudharabah, perbankan syariah mampu 

menekan pembiayaan mudharabah yang bermasalah dibawah batas yang 

ditentukan, walaupun demikian masih terdapat pembiayaan mudharabah 

yang bermasalah berada diatas batas yang ditentukan. Apabila pembiayaan 

bermasalah melebihi batas yang ditentukan, makan akan berpengaruh 

terhadap Return On Asset perbankan syariah.  Oleh karena itu perbankan 

syariah perlu menekan pembiayaan bermasalah dibawah batas yang 

ditentukan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada debitur, 



71 
 

Mochamad Iqbal Nursutisna, 2016 
PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 
BERMASALAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sehingga dapat memperkecil risiko gagal bayar yang akan dialami oleh 

perbankan syariah.  

2. Bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian yang hampir 

serupa, sebaiknya menambahkan pembiayaan lain di bank umum syariah, 

seperti murabahah, ijarah, dan istishna, Serta menambahkan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Selain itu peneliti 

menyarankan untuk menambahkan rentang waktu penelitian dan 

membandingkan pembiayaan bermasalah dan kredit bermasalah terhadap 

profitabilitas antara bank umum syariah dan bank konvensional, dan 

menambahkan uji secara simultan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yang diuji secara bersama – sama terhadap variabel dependen 

yang diteliti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


