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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Perkembangan tingkat bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012 cenderung mengalami 

fluktuatif baik pada Bank Syariah Mandiri maupun pada Bank Muamalat.  

2. Pengaruh tingkat bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah Periode 2008-2012 secara simultan berdasarkan nilai 

Fhitung 5,678 > Ftabel 2.86, maka Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh antara risiko 

pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah, terhadap profitabilitas secara 

simultan. Melihat nilai signifikansi sebesar 0,003, berarti Ha diterima karena 0,003 < 

0,05.  

3. Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

Periode 2008-2012  secara parsial berdasarkan nilai thitung (-2,936) > -ttabel (-

1.990) berada di daerah penerimaan Ha yang artinya pembiayaan mudharabah 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

4. Pengaruh tingkat pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah Periode 2008-2012 secara parsial senilai thitung (0.064) < ttabel (1.990) 



 

130 
 

berada di daerah penerimaan Ho yang artinya risiko pembiayaan musyarakah 

tidak berpengengaruh signifikan terhadap ROE 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang mungkin dapat berguna sebagai 

dasar pertimbangan atau masukan bagi manajemen perusahaan untuk mengatasi 

kekurangan/kelemahan pelaksanaan tersebut diatas, yaitu :  

1. Sebaiknya pihak bank mampu menekan Non Performing Financing (NPF) yang 

terjadi sehingga tidak berpengaruh tehadap profitabilitas Bank Syariah, dengan 

menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan yang lebih selektif terhadap 

nasabah yang akan meminta pembiayaan agar mampu menekan NPF yang terjadi. 

2. Sebaiknya pihak bank tidak menekankan keuntungan pada sektor pembiayaan saja 

namun pada sektor lainnya sehingga jika NPF naik tidak mempengaruhi 

profitabilitas pada Bank Umum Syariah. 

3. Saran untuk penulis selanjutnya agar melakukan penelitian tidak hanya pada satu 

objek seperti yang pada penulis sekarang lakukan, agar dapat mebandingkan hasil 

penelitian dari objek satu dengan objek lainnya. 

4. Sebaiknya penulis selanjutnya meneliti variabel yang lainnya selain yang penulis 

sekarang lakukan, agar bisa menambah wawasan bagi penulis selanjutnya. 

 

 


