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BAB V 

PENUTUP  

5.1. KESIMPULAN  

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada 

masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Dari hasil SPSS pada table 4.8 diatas menunjukkan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Secara kajian teori 

maka hasil penelitian pada perbankan Syariah di Indonesia cenderung lebih 

sesuai dengan Teori Ekonomi Islam murni yang menjelaskan bahwa pada 

ekonomi islam lebih mengutamakan  perputaran uang pada sektor riil 

sehingga ada kesesuaian antara Money supply dan money demand. Dalam 

Islam tidak mengenal uang sebagai bentuk investasi melainkan hanya sebagai 

alat tukar, sehinga uang harus diputar untuk usaha riil yang mendatangkan 

manfaat.  

2. Dari hasil SPSS pada table 4.8 diatas menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh terhadap profitabilitas penelitian. Ini menunjukkan semakin 

tinggi tingkat biaya operasional maka akan menunrunkan profit dari 

perbankan itu sendiri. 

3. Dari hasil SPSS pada table 4.8 diatas menunjukkan bahwa pangsa pasar tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) . pangsa pasar yang 

meningkat dengan kenaikan penjualan yang kemungkinan tidak diikuti oleh 
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tingkat produktivitas akan mempengaruhi naik turunnya laba perusahaan. 

Sehingga pangsa pasar menjadi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh maka hipotesis keempat menyatakan 

bahwa inflasi, BOPO, Pangsa Pasar berpengaruh terhadap profitabilitas , 

karena inflasi, BOPO, dan Pangsa Pasar memberikan kontribusi signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA). 

 

5.2. SARAN  

1. Dari hasil kesimpulan diatas menunjukkan tidak semua variable X yang ada 

pada penelitian tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada 

bank umum syariah di Indonesia, kedepannya mahasiswa harus lebih teliti 

dalam melakukan sebuah penelitian yang pada akhirnya nanti hasil tersebut 

sejalan dengan apa yang diinginkan dengan melihat fenomena yang ada 

pada saat ini.  

2. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa inflasi dan pangsa pasar 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sementara BOPO berpengaruh 

terhadap profitabilitas, itu menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas 

maka akan memperkecil profit dari perusahaan faktor yang 

mempengaruhinya biasanya ekspansi yang dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan produktifitas perusahaan mereka kedepannya menejemen 

bank harus lebih mampu memaksimalkan anggaran belanja perusahaan agar 

lebih efisien dan ekonomis dalam mencapai targetnya. 
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3. Dengan melihat fenomena yang ada masyarakat harus lebih tahu tentang 

konsep perbankan syariah, sehingga perbankan syariah bisa lebih percaya 

diri dalam mengembangkan bisnis perbangkannya namun juga perlu diingat 

bahwa masyarakat dan lembaga perbankan syariah harus saling mendukung 

satu sama lain 

 

 


