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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peran 

stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank 

syariah sebagai berikut : 

1. Bahwa peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan 

kinerja bank syariah. Masing-masing stakeholder telah menjalankan 

perannya masing-masing dengan baik. Hal tersebut diketahui dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan kepada masing-masing stakeholder. Di 

antara stakeholder tersebut pemerintah, yang terdiri dari Otoritas Jasa 

Keuangan Propinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pekanbaru, Manajemen yaitu pimpinan cabang atau Branch Manajer, 

karyawan yaitu bagian funding, dan masyarakat yaitu nasabah yang 

menabung di Bank BNI Syariah Pekanbaru. 

2. Kendala dan upaya dalam melaksanakan peran stakeholder perbankan 

syariah sebagai upaya meningkatkan kinerja bank syariah. Adapun 

kendala-kendala yang dihadapi stakeholder adalah Belum selarasnya visi 

dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan 

dalam pengembangan perbankan syariah, Persoalan terkait masih banyak 

perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai, Struktur 

pendanaan perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari 
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dana mahal, Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang belum 

memadai serta teknologi informasi kurang mendukung pengembangan 

produk serta layanan, Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih 

rendah ke bank syariah, Pengaturan dan pengawasan yang masih belum 

optimal. 

Adapun langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan 

stakeholder perbankan syariah dalam memajukan dan meningkatkan kinerja 

bank syariah diantaranya: Memperhatikan Kualitas Aset, Memperkuat 

Permodalan dan Skala Usaha Bank Syariah, Pendanaan (Funding), Penguatan 

SDM, Meningkatkan Teknologi Sistem Keuangan Syariah, Sekuritisasi Aset 

Bank Syariah. 

 
B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka diperlukan saran untuk 

berbagai pihak mengenai peran stakeholder perbankan syariah sebagai upaya 

meningkatkan kinerja bank syariah sebagai berikut: 

1. Bagi stakeholder perbankan syariah agar masing-masing stakeholder 

mampu menjalankan perannya masing-masing semaksimal mungkin, agar 

perbankan syariah dapat lebih berkembang lagi dan kinerja makin 

meningkat dari tahun ketahun. 

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam lagi tentang seperti apa peran stakeholder, langkah dan strategi 

yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kinerja bank syariah dan 

mampu bersaing dengan bank konvensional. 


