
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah 

(return on mudharabah). Kesimpulan ini didapat berdasarkan hasil 

pengujian chi kuadrat k sampel dengan median extention terhadap 32 

sampel di bank responden, harga chi kuadrat hitung = 9,5965. Dalam 

pengujian signifikansi, yang dilakukan dengan membandingkan chi 

kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel pada taraf kesalahan 5% dan 

derajat kebebasan yang telah ditentukan, ditemukan chi kuadrat tabel 

adalah 9,4880.  

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa harga chi kuadrat hitung 

adalah 9,5965 lebih besar daripada chi kuadrat tabel yang bernilai 9,4880 

(9,5965 > 9,4880). Dari perbandingan antara chi kuadrat hitung dan chi 

kuadrat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diterima 

adalah nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan 

mudharabah (return on mudharabah). Sedangkan besarnya koefisien 

(hubungan) antara nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) terhadap tingkat 

pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah (return on 

mudharabah), didapat melalui pengujian koefisien kontigensi C, yang 

nilainya 0,4803 (48,03%).   

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi bank responden 

a. Dari data dan analisis yang telah dilakukan, nisbah bagi hasil 

(profit sharing ratio) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pengembalian pada transaksi pembiayaan mudharabah 



 

 

(return on mudharabah), sehingga bank syariah sudah sewajarnya 

memberikan perhatian khusus ketika menentukan nisbah bagi hasil 

kepada mudharib yang mengajukan pembiayaan mudharabah.  

b. Dalam tahap pengikatan, proses penetapan nisbah bagi hasil 

dilakukan dalam kondisi tanpa tekanan, melalui proses tawar 

menawar (negosiasi) antara mudharib dengan bank syariah, serta 

disesuaikan dengan karakteristik mudharib dan kebijakan bank 

syariah lain yang berlaku.  

c. Walaupun proses penetapan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio) 

membutuhkan kecermatan yang baik, tapi keputusan persentase 

nisbah bagi hasil harus ditentukan dalam waktu yang singkat dan 

tidak dalam birokrasi yang panjang karena kebutuhan akan dana 

tidak bisa ditunda, yang jika tertunda, akan mempegaruhi kondisi 

usaha atau psikologis pada mudharib. 

d. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem 

ekonomi syariah, bank syariah harus berperan aktif untuk 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempromosikan tentang 

perbankan syariah, dapat melalui promosi produk syariah, 

pengadaan seminar atau pelatihan syariah ataupun kerjasama 

lainnya yang dapat dilakukan antara perbankan syariah dengan 

stakeholdersnya (terutama dengan  perguruan tinggi, sehingga 

suatu saat nanti ekonomi syariah akan masuk dalam kurikulum 

perkuliahan). 

 

5.2.2 Saran bagi penelitian selanjutnya 

a. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan 

terhadap topik ini disarankan untuk menggunakan analistik statistik 

regresi untuk dapat melihat arah (apakah positif atau negatif) antara 

hubungan dua variabel dalam penelitian ini.  

b. Perkembangan mudharabah di Indonesia masih belum sebanding 

dengan perkembangan skema pembiayaan lainnya, seperti 



 

 

musyarakah dan murabahah, oleh karena itu penelitian selanjutnya 

bisa menggunakan skema pembiayaan musyarakah atau 

murabahah. Perkembangan skema pembiayaan musyarakah atau 

murabahah yang semakin meningkat membuat data mengenai 

pembiayaan tipe ini mudah dicari. 

c. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Grameen Bank, Bangladesh 

yang dibentuk M. Yunus (peraih nobel perdamaian 2006), 

disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel 

independen berupa gender untuk melengkapi variabel yang sudah 

ada dalam penelitian ini. Dalam fenomena yang terjadi di Grameen 

Bank (Bangladesh) tersebut, menurut buku Bank Kaum Miskin, 

Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan 

(2007), jumlah peminjam (dalam transaksi syariah disebut 

mudharib) bergender wanita memiliki tingkat pembiayaan non 

lancar (kredit macet) lebih rendah dibandingkan dengan jumlah 

peminjam pria, sehingga kebijakan Grameen Bank adalah 

memprioritaskan kepada para peminjam bergender wanita. Jika 

diteliti lebih lanjut dalam penelitian lanjutan, peneliti berharap 

hasil penelitian tersebut dapat berguna untuk seluruh pihak.  

d. Pendalaman pada penelitian selanjutnya akan lebih baik 

menggunakan objek pada responden yang lebih banyak (lebih dari 

satu bank syariah), sehingga generalisasi analisis dan kesimpulan 

penelitian dapat lebih  akurat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


