
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tiga Bank Syariah dan di

dukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka untuk menjawab perumusan masalah, peneliti mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan mudharabah dengan

menggunakan rasio NPF diperoleh NPF mudharabah pada level tertinggi

diperoleh Bank Syariah Muamalat Indonesia pada tahun 2004 yaitu 1,5905%,

sedangkan level terendah diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2004

sebesar 0,0242%. NPF yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam mengelola pembiayaan bermasalah kurang baik.

2. Dari hasil perhitungan tingkat profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA

maka diperoleh tingkat terendah terjadi pada Bank Syariah Mega tahun 2005

sebesar 0,3555% dan tingkat tertinggi terjadi pada Bank Syariah Mega sebesar

4,8864%. ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan bank syariah dalam

mengelola assets yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan bank sangat

baik.

3. Diperoleh persamaan regresi Y= 0,0294 – 0,2353X. Nilai a (nilai intercept)

sebesar – 0,2353%. Nilai a mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat

pembiayaan non performing mudharabah sebesar 0%, maka tingkat



pertumbuhan ROA mencapai 0,0294%, sedangkan nilai b mengandung

pengertian bahwa setiap terjadi perubahan tingkat pembiayaan non performing

mudharabah sebesar 1% akan menyebabkan penurunan ROA sebesar

0,2353%. Koefisien regresi bertanda negatif (-) menunjukkan bahwa terdapat

hubungan negatif atau berlawanan arah antara tingkat risiko pembiayaan

mudharabah dengan tingkat profitabilitas bank syariah. Maknanya adalah jika

tingkat risiko pembiayaan mudharabah meningkat maka tingkat profitabilitas

akan menurun, demikian sebaliknya. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis

yang menghasilkan t hitung = -0,3452. Nilai t hitung ini berada dalam daerah

penerimaan hipotesis nul (Ho). Hal ini membuktikan bahwa hipotesis nul (Ho)

untuk signifikansi hubungan variabel X terhadap Y diterima, sehingga

hipotesis yang diajukan penulis (Ha) ditolak. Penolakan hipotesis alternatif

terjadi karena t hitung yang diperoleh sebesar -0,3452. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah tidak mempunyai

hubungan yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang peneliti ajukan untuk dapat dijadikan masukan yang

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

5.2.1 Bagi Pihak Bank

Meskipun penelitian yang dilakukan peneliti tidak mampu membuktikan

adanya hubungan yang signifikan antara tingkat risiko pembiayaan mudharabah

dengan tingkat profitabilitas bank syariah, bukan berarti pihak bank tidak lagi



memfokuskan perhatian pada pengelolaan produk pembiayaan mudharabah.

Sebaliknya, pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya

mengingat jenis produk pembiayaan mudharabah saat ini merupakan produk

pembiayaan yang paling relevan dengan situasi ekonomi saat ini. Peningkatan

kualitas pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan melalui:

a. Penyusunan kebijakan pembiayaan yang jelas, dengan memperhitungkan

berbagai faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaan

tersebut.

b. Meningkatkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sehingga dapat

meminimalisasi NPF, dengan cara meningkatkan pengawasan yang kuat

terhadap pembiayaan yang diberikan, lebih inovatif dalam

mengembangkan produk-produk yang ada dan tetap memperhatikan

prinsip syariah, pemilihan kebijakan investasi yang produktif, serta

meningkatkan kinerja karyawan.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, peneliti

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Dalam penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan mengukur tingkat

risiko pembiayaan seluruh jenis produk pembiayaan seperti musyarakah

dan murabahah, sehingga dapat terlihat bagaimana kinerja pengelolaan

pembiayaan secara keseluruhan.

b. Peneliti lain dapat dilakukan dengan meneliti faktor-faktor lain yang mungkin

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.


