
 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5. Pembiayaan Macet (PM) di Bank Mega Syariah selama 6 tahun yaitu tahun 

2006-2011 menunjukkan nilai pembiayaan macet pada Bank Mega Syariah 

mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini karena dilihat berdasarkan 

kelancaran pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan 

macet tahun 2009 triwulan ketiga yaitu sebesar 2.66%. Pembiayaan macet 

dengan persentase terendah terjadi pada 2006 triwulan pertama yaitu 1,17% 

6. Rasio Kecukupan Modal (RKM) di Bank Mega Syariah  selama 6 tahun yaitu 

tahun 2006-2011 mengalami kenaikan dan penurunan, rasio kecukupan modal 

dalam 6 tahun terakhir dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 

triwulan kedua yaitu 11,63%. Rasio kecukupan modal yang terendah terjadi 

pada 2006 di triwulan keempat yaitu 14.56%. kenaikan nilai Rasio kecukupan 

modal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan modal yang 

tinggi, adapun penurunan nilai rasio kecukupan modal pada perusahaan 

disebabkan oleh tidak adanya modal yang didapat perusahaan. 

7. Pengembalian Ekuitas (PE) di Bank Mega Syariah  tertinggi terjadi pada tahun 

2007 sebesar 89,83%. Pengembalian ekuitas terendah dialami Bank Mega 

Syariah pada tahun 2006 di triwulan pertama dengan persentase -10,33%.. 

Keniakan dan penurunan ini terjadi karena adanya kenaikan dan penurunan 

laba yang dihasilkan. 

8. Pengaruh Pembiayaan Macet (PM) dan Rasio Kecukupan Modal (RKM) 

dengan Pengembalian Ekuitas (PE) di Bank Mega Syariah  secara secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengembalian ekuitas, 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan F tabel adalah 



 
Ho diterima karena: Fhitung 0.776.<

 
Ftabel 3.4221. dengan nilai signifikansi F sig 

0.776 > 0.05.  

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 pembiayaan macet yang terjadi 

sehingga tidak berpengaruh tehadap profitabilitas Bank Mega Syariah, dengan 

menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan yang lebih selektif terhadap 

nasabah yang akan meminta pembiayaan agar mampu menekan biaya macet 

yang terjadi. 

2. Sebaiknya pihak bank tidak menekankan keuntungan pada sektor pembiayaan 

saja namun pada sektor lainnya sehingga jika terjadi naik tidak mempengaruhi 

profitabilitas pada Bank Mega Syariah . 

3. Sebaiknya pihak bank lebih memperhatikan tingkat pengembalian ekuitas 

kembali hal ini untuk menghindari terjadi pembiayaan macet, sebab metode 

bank syariah berbeda dengan bank konvensional, sehingga tidak terjadi 

penumpukan dana diluar yang lebih besar lagi.         


