
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Hubungan antara tingkat risiko pembiayaan murabahah dengan tingkat 

profitabilitas bank syariah diperoleh nilai 0,082 yang artinya terdapat adanya 

hubungan yang sangat kecil antara tingkat risiko pembiayaan murabahah dengan 

tingkat profitabilitas bank syariah. Sedangkan pengaruh tingkat risiko pembiayaan 

murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah berdasarkan koefisien 

determinasi diperoleh nilai sebesar 0,007 atau 0,70%. Artinya bahwa tingkat 

risiko pembiayaan murabahah berpengaruh dalam meningkatkan tingkat 

profitabilitas bank syariah sebesar 0,70 sedangkan sisanya sebesar 99,30% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dalam perhitungan uji statistik t, diperoleh 

nilai thitung sebesar 0,164 dan nilai ttabel sebesar 2,776 dengan tingkat kekeliruan 

5%. Ini menunjukan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai ttabel, maka H0 

diterima yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat risiko 

pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. 

 

5.2 Saran 

1.  Saran Bagi Bank Syariah 

Meskipun penelitian yang dilakukan penulis tidak menyatakan adanya 

pengaruh yang signifikan antara tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap 

tingkat profitabilitas bank syariah, bukan berarti pihak bank tidak lagi 

memfokuskan paerhatian pada penegelolaan produk pembiayaan murabahah. 

Sebaliknya, pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya 

mengingat jenis produk pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang 

mempunyai porsi terbesar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya di masa 

yang akan datang. Selain itu pihak bank syariah harus dapat mengelola 

penggunaan asset dengan lebih baik dan berusaha meningkatkan laba di masa 



yang akan datang karena semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar 

tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan 

assets. 

 
2. Saran Bagi Penelitian Berikutnya 

 Untuk peneliti yang tertarik pada masalah yang serupa, Penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan mengukur tingkat risiko 

pembiayaan seluruh jenis produk pembiayaan seperti musyarakah dan 

mudharabah, sehingga dapat terlihat bagaimana kinerja pengelolaan 

pembiayaan secara keseluruhan. 

b.  Penelitian selanjutnya dapat diarahkan apabila sampel diperluas, baik dari 

jumlah bank maupun tahun yang akan diteliti, misalnya memakai data laporan 

keuangan secara bulanan. 

c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian bagaimana pengaruh 

pembiayaan yang disalurkan dan juga tingkat risikonya terhadap kesehatan 

bank selain profitabilitas.  

 

 


