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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1 a. Perkembangan penerimaan pembiayaan musyarakah berdasarkan data yang 

diperoleh BMI secara keseluruhan baik keadaan sebelum periode 2005-2008 maupun 

sesudah cenderung mengalami kenaikan. Pembiayaan musyarakah sebelum krisis 

periode 2005-2008 cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena adanya 

peningkatan pendapatan piutang pembiayaan musyarakah yang disalurkan setiap 

tahunnya serta kinerja manajemen BMI yang meningkat  

b. Perkembangan penerimaan pembiayaan mudharabah yang diperoleh pihak BMI 

secara keseluruhan periode secara keseluruhan baik keadaan sebelum periode 2005-2008 

maupun sesudah cenderung mengalami penurunan.. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

fluktuasi perbedaan piutang pembiayaan mudharabah yang disalurkan setiap tahunnya 

juga karena pada saat itu BMI mengeluarkan langkah-langkah berupa pengendalian 

penyaluran biaya dengan meminimalisasi risiko kredit akibat dampak dari krisis finansial 

global, hal ini menyebabkan pertumbuhan yang tidak terlalu besar dan penurunan pada 

pembiayaan mudharabah. 

c. Perkembangan BI Rate seluruh periode 2005-2012 telah mengalami fluktuasi 

untuk setiap tahunnya. Sebelum krisis periode 2005-2012 BI Rate mengalami penurunan, 

hal ini cenderung disebabkan oleh  inflasi yang turun, Kondisi ini menunjukkan 

membaiknya perekonomian negara. Sedangkan periode 2009-2010 sesudah krisis 

cenderung turun dan stabil hingga tahun 2012, hal ini cenderung disebabkan Pada tahun 

2010 kondisi perekonomian stabil dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% dari awal 

tahun hingga akhir tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, BI Rate cenderung konstan di 

tingkat 5,75% yang disebabkan harga-harga yang cenderung stabil kembali seiring 

pulihnya aktivitas ekonomi dari krisis.  

d. Perkembangan rata-rata kurs Rp-USD dengan menggunakan data kurs beli 

seluruh periode 2005-2012 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sebelum krisis periode 

2005-2012 nilai tukar Rp-USD melemah hingga tahun 2008 dengan tingkat kurs Rp. 

9644, hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 Indonesia terkena dampak krisis 

ekonomi global yang bermula dari Amerika yang mengalami kredit macet (subprime 
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mortgage). Sedangkan periode 2009-2012 sesudah krisis mengalami penguatan nilai 

tukar rupiah terjadi pada tahun 2009, hal ini cenderung disebabkan terjaganya harga-

harga barang kebutuhan pokok sehingga untuk penukaran dengan valuta asing terhadap 

Rupiah menurun artinya keadaan Indonesia yang semakin stabil memberikan pengaruh 

yang cukup kuat terhadap valas termasuk pula Dollar. 

 

2. a. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa Bagi Hasil Pembiayaan 

Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI Rate dan Kurs Rp-USD Sebelum Krisis 

periode 2005-2008 secara simultan memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih. 

Dari hasil pengujian hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, 

BI Rate dan Kurs Rp-USD Sebelum Krisis periode 2005-2008 terdapat pengaruh 

signifikan secara simultan dengan Laba Bersih sebelum krisis periode 2005-2008. 

b. Dari  hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa Bagi Hasil Pembiayaan 

Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI Rate dan Kurs Rp-USD Sesudah Krisis 

periode 2009-2012 memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap laba bersih. Dari hasil 

pengujian hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI Rate dan 

Kurs Rp-USD Sesudah Krisis periode 2009-2012 terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap Laba Bersih. 

c. Dari  hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa Bagi Hasil Pembiayaan 

Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI Rate dan Kurs Rp-USD Seluruh periode 

2005-2012 memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI Rate dan Kurs Rp-

USD Seluruh periode 2005-2012 terdapat pengaruh secara simultan terhadap laba 

bersih. 

 

3. a. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil pembiayaan musyarakah 

secara parsial memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Musyarakah secara parsial terdapat pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Laba Bersih sebelum krisis periode 2005-2008.. 
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b. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah 

secara parsial memiliki hubungan yang sedang terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap 

laba bersih sebelum krisis periode 2005-2008. 

 

c. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil BI Rate secara parsial 

memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil BI Rate tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih sebelum krisis periode 

2005-2008. 

 

d. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil Kurs-USD secara parsial 

memiliki hubungan yang sedang terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji 

F) diperoleh H0 diterima dan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Bagi Hasil 

Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap laba bersih. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa  Kurs-USD secara parsial tidak terdapat 

pengaruh terhadap laba bersih sebelum krisis periode 2005-2008. 

 

e. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil pembiayaan musyarakah 

secara parsial memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Musyarakah secara parsial terdapat pengaruh signifikan 

terhadap Laba Bersih sesudah krisis periode 2009-2012. 

 

f. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah 

secara parsial memiliki hubungan yang rendah terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Mudharabah secara parsial  tidak terdapat pengaruh terhadap 

laba bersih sesudah krisis periode 2009-2012. 

 

g. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil BI Rate secara parsial 

memiliki hubungan yang sedang terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji 

F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BI Rate secara 
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parsial tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih sesudah krisis periode 2009-

2012. 

 

h. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil Kurs-USD secara parsial 

memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kurs-

USD secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih sesudah krisis 

periode 2009-2012. 

 

i. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil pembiayaan musyarakah 

secara parsial memiliki hubungan yang kuat terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 ditolak Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Musyarakah terdapat pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih 

seluruh periode 2005-2012. 

 

j. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah 

secara parsial memiliki hubungan yang rendah terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

Hasil Pembiayaan Mudharabah secara parsial  tidak terdapat pengaruh terhadap 

laba bersih seluruh periode 2005-2012. 

 

k. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil BI Rate secara parsial 

memiliki hubungan yang rendah terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji 

F) diperoleh H0 diterima.. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi Hasil BI Rate 

secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih seluruh periode 2005-

2012. 

 

l. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa bagi hasil Kurs-USD secara parsial 

memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap laba bersih. Dari hasil pengujian 

hipotesis (Uji F) diperoleh H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bagi 

hasil Kurs-USD secara parsial tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap 

laba bersih seluruh periode 2005-2012. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak 

bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

perhitungan. 

2. Hasil pengujian dari empat variabel hanya terdapat satu variabel yang memepengaruhi 

laba bersih yaitu pembiayaan musyarakah.  

3. Unit analisis yang di teliti terbatas hanya pada BMI saja. 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat terdapat beberapa 

hal yang dapat dijadikan saran kepada pihak yang berkepentingan antara lain: 

Bagi pihak bank:  

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential banking principle) terutama dalam 

penyaluran kredit pembiayaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna 

mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. 

2. sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. 

3. Untuk manajemen bank harap cepat tanggap dalam membaca situasi baik itu internal 

maupun eksternal yang mana itu ancaman dan peluang. 

 

Bagi Peneliti 

1. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik atau akan meneliti lebih dalam mengenai 

bagi hasil pembiayaan pada perbankan syariah, diharapkan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi atau pembanding bagi penelitian selanjutnya terutama 

dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laba bersih selain 

dari bagi hasil pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, BI Rate serta Kurs 

Rp-USD dan yang lainnya, serta jangka waktu penelitian yang lebih banyak agar dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik dengan memperhatikan variabel-variabel yang akan 

digunakan. 

 

 

 

 

 


