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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2006-2012, maka 

penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2006-

2012 mengalami kondisi yang berbeda-beda. Pembiayaan murabahah 

tertinggi setiap tahunnya dimiliki oleh Bank Mega Syariah, yang pada 

tahun 2006-2009 relatif stabil. Pada tahun 2010 pembiayaan murabahah 

mengalami peningkatan lalu mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 

kembali meningkat pada tahun 2012. Sedangkan pembiayaan terendah 

setiap tahunnya dimiliki oleh Bank Muamalat, yang pada tahun 2006-2008 

relatif stabil dan pada tahun 2009 mengalami penurunan, kemudian pada 

tahun 2010 terus meningkat sampai tahun 2012. Bank syariah mandiri 

pada tahun 2007 mengalami penurunan, lalu pada tahun 2008-2009 stabil, 

kemudian terus meningkat pada tahun 2010-2012. Peningkatan dan 

penurunan pembiayaan murabahah tersebut disebabkan oleh keputusan 

mudharib dalam memilih pembiayaan mana yang akan mereka pilih. 

2. Kondisi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah pada tahun 

2006-2012  mengalami penurunan, kecuali pada Bank Syariah Mandiri 

yag mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2007, kemudian 

mengalami penurunan kembali pada tahun 2008 sampai 2012. Pembiayaan 

mudharabah tertinggi pada bank umum syariah tahun 2006-2007 dimiliki 

oleh Bank Muamalat, kemudian pada tahun 2008-2012 dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri. Sedangkan pembiayaan terendah pada bank umum 

syariah setiap tahunnya dimiliki oleh Bank Mega Syariah. Kecenderungan 

penurunan pembiayaan mudharabah diakibatkan karena mudharib lebih 

tertarik menggunakan pembiayaan non bagi hasil dikarenakan pembiayaan 
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non bagi hasil jauh dari ketidakpastian, memiliki resiko yang rendah dan 

bank syariah juga memberikan pembiayaan yang lebih didominasi oleh 

pembiayaan bagi hasil. 

3. Kondisi pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah periode 2006-

2012 mengalami fluktuatif. Pembiayaan musyarakah tertinggi pada bank 

umum syariah tahun 2006 dimiliki oleh Bank Mega Syariah, kemudian 

pada tahun 2007-2010 dimiliki oleh Bank Muamalat, selanjutnya pada 

tahun 2011-2012 dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Sedangkan 

pembiayaan musyarakah terendah pada bank umum syariah setiap 

tahunnya dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Bank Mega Syariah pada 

tahun 2007 mengalami peningkatan, tahun 2008 mengalami penurunan 

lalu meningkat kembali pada tahun 2009, kemudian menurun pada tahun 

2010-2011, selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2012. Bank 

Syariah Mandiri pada tahun 2006-2009 mengalami peningkatan, kemudian 

pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan lalu meningkat kembali pada 

tahun 2012. Bank Muamalat pada tahun 2006-2008 mengalami 

peningkatan, kemudian pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan lalu 

kembali meningkat pada tahun 2012. Penurunan dan peningkatan 

pembiayaan musyarakah ini disebabkan oleh pengambilan keputusan 

mudharib untuk menggunakan pembiayaan musyarakah atau tidak. 

Keputusan mudharib tergantung dari dominasi pembiayaan yang diberikan 

oleh bank, ketidakpastian dan resiko yang akan diterima mudharib. 

4. Kondisi profitabilitas bank umum syariah periode 2006-2012 mengalami 

fluktuatif. Profitabilitas (ROA) tertinggi pada bank umum syariah tahun 

2006-2007 dimiliki oleh Bank Mega Syariah, pada tahun 2008 dimiliki 

oleh Bank Muamalat, kemudian pada tahun 2009-2011 dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri, selanjutnya tahun 2012 dimiliki oleh Bank Mega 

Syariah. Sedangkan profitabilitas (ROA) terendah pada bank umum 

syariah tahun 2006-2007 dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, pada tahun 

2008 dimiliki oleh Bank Mega Syariah, pada tahun 2009-2012 dimiliki 

oleh Bank Muamalat. Penurunan dan peningkatan profitabilitas (ROA) ini 
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lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

musyarakah. 

5. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap pengaruh secara 

simultan menunjukkan bahwa nilai pembiayaan murabahah, pembiayaan 

mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) 

memiliki hubungan yang positif dan memiliki keeratan hubungan yang 

kuat. Dan dari hasil pengujian hipotesis (Uji F) diperoleh HO ditolak, dan 

hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, 

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan 

Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara 

signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) secara simultan.

6. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial, menunjukkan 

bahwa nilai pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) 

memiliki hubungan yang positif dan memiliki keeratan hubungan yang 

kuat. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji-t) diperoleh HO ditolak, dan dari 

hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) secara parsial.

7. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial, menunjukkan 

bahwa nilai pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) 

memiliki hubungan yang positif dan memiliki keeratan hubungan yang 

sedang. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji-t) diperoleh HO diterima, dan 

dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan Mudharabah  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) secara parsial.

8. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial, menunjukkan 

bahwa nilai pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) 



126 

memiliki hubungan yang positif dan memiliki keeratan hubungan yang 

kuat. Dari hasil pengujian hipotesis (Uji-t) diperoleh HO diterima, dan 

dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan Musyarakah  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) secara parsial.

5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama jumlah 

sampel yang relatif sedikit memungkinkan hasil yang diperoleh tidak dapat 

digeneralisir. Kedua, laporan keuangan Bank Umum Syariah yang masih belum 

diaudit karena terbatasnya laporan keuangan bank syariah. 

 Melihat pada hasil dan keterbatasan penelitian ini, penulis bermaksud 

untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut : 

1. Bagi pihak bank 

Pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya mengingat 

jenis produk pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan yang 

menempati porsi besar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya di 

masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan 

dapat dilakukan melalui : 

a. Memonitoring yang lebih kuat terhadap pembiayaan yang 

diberikan. 

b. Penyusunan kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih 

terintegrasi dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan 

kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaan tersebut. 

c. Lebih menilai karakter mudharibnya, karena jika dilihat 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih memiliki 

ketidakpastian dan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembiayaan mudharabah. Tetapi apabila kita membandingkan 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka pembiayaan yang 
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lebih tinggi resikonya adalah pembiayaan mudharabah karena 

peminjaman modalnya secara keseluruhan memiliki resiko yang 

lebih tinggi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti yang tertarik dengan masalah serupa, penulis mengajukan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut : 

a. Penelitian lain dapat diarahkan pada bagaimana pembiayaan 

mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas dan 

capital dari bank syariah. 

b. Penelitian lain dapat diarahkan pada bagaimana pembiayaan 

mempengaruhi profitabilitas dengan alat ukur berbeda, misalnya 

BOPO. 

c. Objek yang diteliti dapat ditambah dengan menambahkan data dari 

unit usaha syariah dan BPR syariah. 

d. Dalam penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan 

sampel penelitian ataupun penambahan jumlah periode untuk 

mendapatkan deskripsi yang lebih baik dan mewakili keseluruhan 

populasi bank umum syariah. 


