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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh 

Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia 

Periode 2012-2016” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia 

periode 2012-2016 cenderung mengalami kenaikan setiap triwulan. 

2.  Perkembangan profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 

2012-2016 yang diindikasikan dengan rasio Return on Assets (ROA) 

cenderung mengalami penurunan. 

3. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada 

Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2016. Besarnya pembiayaan bagi 

hasil yang ada pada Bank Muamalat Indonesia berpengaruh negatif 

terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Artinya, semakin 

tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil yang ada di Bank Muamalat 

Indonesia maka akan menurunkan tingkat profitabilitas Bank Muamalat 

Indonesiadan apabila jumlah pembiayaan bagi hasil menurun, maka 

tingkat profitabilitas akan meningkat. Hal ini dikarenakankondisi ekonomi 

yang kurang mendukung, turunnya harga komoditas yang cukup tajam, 

dan meningkatnya beban operasional Bank Muamalat Indonesia terutama 

beban kepegawaian dan beban lainnya. Selain itu, kondisi rupiah yang 

belum stabil ditambah situasi perpolitikan usai pemilihan presiden 

(pilpres) sehingga target pembiayaan turun dan menyebabkan menurunnya 

kualitas aset yang berdampak pada tingkat profitabilitas Bank Muamalat 

Indonesia. 
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5.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan masih 

terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 

1.  Bagi Bank Muamalat Indonesia, melihat dari keseluruhan jumlah 

pembiayaan bagi hasil yang cenderung meningkat setiap triwulannya, 

mengindikasi respon yang cukup baik dari masyarakat luas terhadap 

pembiayaan bagi hasil, namun tidak berkontribusi besar terhadap 

profitabilitas bank. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya dapat lebih 

meningkatkan kinerja manajemen dalam mengelola aset utuk 

meningkatkan  pendapatan sehingga dapat memaksimalkan total laba yang 

akan diperoleh dan akan berpengaruh pada meningkatnya profitabilitas 

bank. 

2. Penelitian ini membuka peluang bagi peneliti lain yang tertarik dengan 

permasalahan yang sama. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel 

independen yaitu pembiayaan bagi hasil, untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambahkan 

variabel lain contohnya pembiayaan murabahah atau jual beli yang dapat 

digunakan sebagai perbandingan dengan pembiayaan bagi hasil. 


