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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh pembiayaan 

murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum  Syariah di Indonesia pada 

tahun 2010-2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

selama delapan tahun dari tahun 2010-2017 mengalami jumlah yang 

cenderung naik.  

2. Gambaran profitabilitas dengan indikator pengukuran Return On Assets 

(ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama delapan tahun dari 

2010-2017 sebesar 0,56% serta cenderung menurun. Standar ROA yang baik 

adalah sebesar 1,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa ROA Bank Umum 

Syariah di Indonesia masih berada di bawah standar ROA yang baik.  

3. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.  

 

B. Saran 

Pada akhir bagian skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa 

. Saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Bank 

a. Bank diharapkan d apat memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas bank seperti efisiensi dalam menekan biaya 

operasi, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid, jumlah 

modal, dan mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh dana yang 

murah. 

b. Mengembangkan produk pembiayaan murabahah tanpa pesanan agar 

dapat menarik minat dan kepercayaan masyarakat sehingga dapat 
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meningkatkan penghasilan bank. Saat ini mayoritas Bank Umum Syariah 

hanya menggunakan akad murabahah dengan pesanan. Per tahun 2017 

hanya satu BUS di Indonesia yang sudah mengeluarkan produk 

pembiayaan murabahah tanpa pesanan yaitu Bank BNI Syariah. Dengan 

menerapkan akad tersebut bank dapat memperoleh keuntungan/margin 

yang lebih besar lagi karena dapat mengupayakan untuk menekan harga 

perolehan dan menentukan kembali harga jualnya. 

c. Pihak manajemen perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dengan 

indikator Return On Asset (ROA) dengan cara, mengoptimalkan aktiva 

yang digunakan dalam kegiatan operasional agar dapat memberikan 

keuntungan yang optimal, meningkatkan pendapatan bank dengan 

meminimumkan biaya-biaya sehingga pendapatan bisa lebih besar dari 

pada biaya yang dikeluarkan oleh bank.  

2. Untuk peneliti selanjutnya  

a. Diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih banyak mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. 

b. Diharapkan pula melakukan perbandingan pengaruh penyaluran 

pembiayaan murabahah BUS dengan UUS dan BPRS ataupun Bank 

Syariah yang berada di luar negeri dan juga dengan menambah variabel 

akad-akad pembiayaan lainnya.   

3. Untuk Masyarakat 

Bagi yang ingin mendirikan lembaga keuangan mikro, dapat mengadopsi 

akad-akad yang ada pada bank syariah diantaranya akad murabahah yang 

dapat menghasilkan margin dan pelaksanaannya yang cukup mudah tanpa 

harus berasal dari transaksi berbasis riba. 

 


