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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital 

yaitu iB-VACA, iB-VAHU, iB-VACA, dan shariah compliance PSR, ZPR dan 

EDR terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar 

di Ojk. 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian dan pembahasan dalam bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Secara parsial variabel iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital 

Employed) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum 

syariah (ROA). Hal ini disebabkan nilai thitung (-1,419) > ttabel (-2,010) dan 

nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,163  > 0,05. 

2) Secara parsial variabel iB-VAHU (Islamic Banking-Value Added Human 

Capital) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah 

(ROA). Hal ini disebabkan nilai thitung (-4.111) < ttabel (-2,010) dan nilai 

signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,00 < 0,05. 

3) Secara parsial variabel iB-STVA (Islamic Banking-Value Added 

Structural Capital) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum 

syariah (ROA). Hal ini disebabkan nilai thitung (3,519) > ttabel (2,010) dan 

nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,01 <  0,05. 
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4) Secara parsial variabel PSR (Profit Sharing Ratio) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan bank umum syariah (ROA). Hal ini disebabkan nilai 

nilai thitung (-2.967) < ttabel (-2,010) dan nilai signifikasi yang dihasilkan 

sebesar 0,005 < 0,05. 

5) Secara parsial variabel ZPR (Zakat Performance Ratio) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan bank umum syariah (ROA). Hal ini disebabkan 

nilai thitung (2,613) > ttabel (2,010) dan nilai signifikasi yang dihasilkan 

sebesar 0,012 < 0,05. 

6) Secara parsial variabel EDR (Equitable Distribution Ratio) berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan bank umum syariah (ROA). Hal ini disebabkan 

memiliki nilai thitung (5,275) > ttabel (2,010) dan nilai signifikasi yang 

dihasilkan sebesar 0,000 < 0,05. 

7) Secara simultan variabel iB-VACA (Islamic Banking-Value Added Capital 

Employed)  , iB-VAHU (Islamic Banking-Value Added Human Capital), 

iB-STVA(Islamic Banking-Value Added Structural Capital), PSR (Profit 

Sharing Ratio), ZPR (Zakat Performance Ratio) dan EDR (Equitable 

Distribution Ratio) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan bank umum syariah (ROA). Hal ini disebabkan nilai Fhitung 

sebesar 16,776 > Ftabel 2,30 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2012-2016 Bank 

Umum Syariah dalam berkompetisi dengan industri keuangan yang lain baru 

mampu menciptakan nilai tambah dari intellectual capital berupa iB-VAHU 

dan iB-STVA, sedangkan iB-VACA belum dapat berkontribusi untuk 
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peningkatan kinerja keuangannya. Kemudian dalam hal kepatuhan perbankan 

syariah dalam menjalankan prinsip Islam, Profit Sharing Ratio, Zakat 

Performance dan Equitable Distribution Ratio sudah diaplikasikan pada Bank 

Umum Syariah dan memberi kontribusi dalam Kinerja Keuangan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, 

terdapat saran untuk perusahaan dan perbaikan penelitian serupa pada masa yang 

akan datang, yaitu di antaranya : 

1. Bagi Perusahaan. Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan perhatiannya 

terhadap asset yang tak berwujud supaya dapat terus meningkatkan nilai 

perusahaan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah demi tercapainya 

kemaslahatan. 

2. Penelitian Selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat 

memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah 

lainnya seperti Unit Usaha Syariah, BPRS atau Asuransi Syariah. Dan 

disarankan untuk menambah indikator lain seperti Director – Employes 

Welfare Ratio, Islamic Investment vs Non-Islamic Investment, dan Islamic 

Income vs Non-Islamic Income yang mungkin memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan syariah. 

 


