
69 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fee Based Income, 

Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna, NPF, dan BOPO terhadap 

Profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fee Based Income berpengaruh negatif  terhadap Profitabilitas. Hal ini 

mengindikasikan manajemen belum mampu melaksanakan FBI secara 

efektif dan efisien, hasil penelitian menemukan adanya hubungan negatif 

antara FBI dengan ROA, dimana bila FBI meningkat akan mengurangi 

ROA. Hal lain yang mungkin terjadi FBI akan mengurangi ROA 

disebabkan besarnya biaya-biaya dari jasa yang diberikan oleh perbankan. 

2. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Pada 

data penelitian menemukan banyak pembiayaan masalah yang melebihi 

dari kriteria maksimal 5%, sehingga pendapatan dari pembiayaan 

murabahah berhubungan juga dengan pembiayaan bermasalah sehingga 

besar kecil nya pembiayaan murabahah tidak berpengaruh pada ROA. 

3. Pembiayaan Istishna tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini 

terjadi karena pendapatan istishna lebih kecil dari porsi pembiayaan 

sebagaimana indikator yang digunakan pada penelitian ini. Pada data 

penelitian pendapatan istishna menemukan hasil pendapatan yang rendah, 

tidak sebanding dengan rasio pembiayaan bermasalah dimana pada data 
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penelitian pembiayaan bermasalah banyak menemukan rasio yang 

melebihi dari kriteria yang ditentukan. 

4. NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Berdasarkan pada data 

penelitian banyak menemukan rasio NPF yang melebihi dari kriteria yang 

ditentukan yaitu sebesar 5%. Salah satunya yang berdampak NPF besar 

akan mengurangi ROA adalah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2014 

periode triwulan ke-4, dimana data penelitian menemukan rasio NPF pada 

Bank Syariah Mandiri sebesar 6,84% melebihi dari batas kriteria yang 

ditentukan 5%, sehingga berdampak pada nilai rasio ROA yang memiliki 

nilai -0,04%. 

5. BOPO berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Berdasarkan data 

penelitian banyak menemukan nilai rasio BOPO diatas 90%. Bukti BOPO 

berpengaruh mengurangi ROA pada penelitian ini salah satunya adalah 

pada Bank Syariah Mandiri tahun 2014 periode triwulan ke-4, dimana data 

penelitian menemukan rasio BOPO sebesar 100,6%, sehingga berdampak 

pada nilai rasio ROA yang memiliki nilai -0,04%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya mengendalikan tingkat NPF dan BOPO secara 

efektif dan seefisien mungkin agar tidak melebihi dari kriteria yang telah 

ditentukan olah Bank Indonesia. Pengendalian yang baik pada NPF dan 

BOPO akan berdampak pada peningkatannya laba ataupun profitabilitas. 

2. Bagi Akademik 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian 

dan juga menggunakan variabel penelitian yang lebih banyak sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  

 


