
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis data pada tiga bank syariah dan didukung 

oleh teori-teori yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat Risiko pembiayaan mudharabah pada tiga bank syariah dengan 

menggunakan rasio NPF maka diperoleh tingkat tertinggi dicapai oleh 

Bank Muamalat Indonesia yaitu sebesar 4,10% pada tahun 2009, 

sedangkan untuk tingkat NPF terendah dicapai oleh Bank Syariah Mega 

sebesar 0,42% pada tahun 2007.  

2. Tingkat profitabilitas bank pada tiga bank syariah dengan menggunakan 

rasio ROA maka diperoleh tingkat tertinggi terjadi pada Bank Syariah 

mega tahun 2007 sebesar 5,36% dan tingkat terendah terjadi pada Bank 

Muamalat tahun 2009 sebesar 0,45%.   

3. Pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas 

bank syariah dengan perhitungan deskrptif dan hipotesis maka diperoleh 

persamaan regresi Y = 0,0462 - 1,1666X.  Nilai a (nilai intercept) sebesar -

1,1666%. Nilai a mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat 

pembiayaan non performing mudharabah sebesar 0%, maka tingkat 

pertumbuhan ROA mencapai 0,0462%. sedangkan nilai b mengandung 

pengertian bahwa setiap terjadi perubahan tingkat pembiayaan NPF 

sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat ROA sebesar 1,1666%. 

Koefesien regresi bertanda negatif (-) menunjukan bahwa terdapat 

hubungan 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 

 
= -5,0718, dengan derajat kebebasan 

(df) = 7, pada tingkat signifikansi 0,05 dihasilkan 

 
= -2,3646 . Karena 

 
< 

 
(< ), dengan cukup bukti untuk menolak Ho. Dengan 

demikian diambil suatu kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti Ha cukup bukti untuk diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah  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: 

1. Bagi Pihak Bank 

Penelitian yang dilakukan peneliti mampu membuktikan adanya hubungan 

yang signifikan antara tingkat risiko pembiayaan mudharabah dengan 

tingkat profitabilitas bank syariah, dan pihak bank telah memfokuskan 

perhatian pada pengelolaan produk pembiayaan mudharabah. Mengingat 

jenis produk pembiayaan mudharabah saat ini merupakan produk 

pembiayaan yang paling relevan dengan situasi ekonomi saat ini, namun 

pembiayaan mudharabah belum menjadi pembiayaan yang favorit. Untuk 

menghindari kejadian tersebut maka pihak bank harus: 

a. Meningkatkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) 

sehingga dapat meminimalisasi NPF, dengan cara 

meningkatkan pengawasan yang kuat terhadap pembiayaan 

produk-produk yang ada dan tetap meperhatikan prinsip 

syariah, pemilihan kebijakan investasi yang produktif, serta 

meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Meningkatkan likuiditas bank sehingga meningkatkan 

profitabilitas bank itu sendiri. 

c. Penyusunan kebijakan pembiayaan yang jelas, dengan 

memperhitungkan berbagai faktor dan kriteria yang 

menentukan mutu kebijaksanaan dalam pembiayaan yang akan 



meminimalisir risiko pembiayaan dan akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank syariah.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penulis menyadari kelemahan dalam penelitian ini, oleh karena itu bagi 

peneliti lain yang tertarik pada permasalahan yang sama, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

 

Sebaiknya dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar 

serta analisisnya per triwulan, agar bisa membuktikan apakah 

menghasilkan pengaruh yang signifikan kembali antara 

pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas bank syariah. 

 

Untuk variabel dapat ditambahkan dengan Danan Pihak Ketiga 

atau dengan variabel yang lain. Selain itu dapat juga dilakukan 

penelitian untuk mencari pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank 

yang lain selain tingkat profitabilitas bank.                


