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BAB VI  

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan   

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri dari 

CAR, INFLASI, SUKU BUNGA, BOPO, dan JUB terhadap variabel dependen 

ROA. Setelah dilakukan pengujian dan analisis penelitian, dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap ROA Bank 

Syariah Mandiri, hal tersebut terjadi karena pada perbankan pihak 

manajemen tidak dapat mengoptimalkan CAR yang dimiliki dengan baik, 

sehingga tidak memberikan tingkat keuntungan bagi perbankan. Karena 

CAR merupakan rasio kecukupan modal, besar kecilnya kecukupan modal 

bank belum tentu dapat mengukur besar kecilnya keuntungan yang 

diperoleh bank. Bank yang memiliki modal yang besar namun tidak dapat 

menggunakan modalnya dengan baik untuk menghasilkan laba maka 

modal yang dimiliki pun tidak dapat berpengaruh terhadap profitabilitas 

bank. 

2. Inflasi  Berpengaruh Secara negatif terhadap ROA Bank Syariah Mandiri, 

hal tersebut terjadi karena dengan adanya kenaikan harga barang yang 

akan menyebabkan biaya produksi dan operasional meningkat, sehingga 

pendapatan bank akan Dana Pihak Ketiga menurun seiring dengan 

terjadinya kenaikan barang, dan jika terjadi hyperinflasi akan 

menyebabkan semakin menurunnya nilai keuntungan yang diterima Bank. 
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Karena masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan mereka akan mengalihkan dana pada aset yang bergerak yang 

sewaktu-waktu dapat dijual dengan harga yang tinggi. Dari data januari 

2014 tingkat inflasi 8,22% sehingga tingkat keuntungan perbankan 

menurun menjadi 0,14%. Tetapi jika semakin rendah tingkat inflasi maka 

tingkat profitabilitas akan meningkat pada desember 2012 tingkat inflasi 

sebesar 4,3% dan menyebabkan tingkat profitabilitas meningkat menjadi 

2,00% 

3. Suku Bunga Berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah mandiri, 

hal tersebut terjadi karena di dalam perbankan Syariah masih berpatokan 

pada suku bunga bank konvensional sebagai penentuan profit sharing 

(bagi hasil) jika suku bunga bank konvensional meningkat akan 

mempengaruhi dalam menghimpun dana pihak ketiga, dan seharusnya 

pihak manajemen lebih meningkatkan dan memperhatikan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan sistem syariah,  yang tidak mengandalkan bunga 

seperti pada bank konvensional lainnya. 

4.  BOPO  Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap ROA Bank Syariah 

Mandiri, karena BOPO merupakan rasio beban operasional pendapatan 

operasional yang menentukan tingkat beban pembiayaan bank. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat beban pembiayaan bank maka 

laba yang diperoleh bank akan semakin kecil. Beban atau biaya kredit 

yang semakin tinggi akan mengurangi permodalan dan laba yang dimiliki 

oleh bank. Tetapi jika tingkat beban operasional tinggi dan diikuti dengan 
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pendapatan operasional tinggi maka akan memberikan tingkat 

profitabilitas yang diterima perbankan.  

5. JUB berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah mandiri, hal 

tersebut terjadi karena jika jumlah uang beredar meningkat maka akan 

menyebabkan menurunnya nilai suku bunga, suku bunga yang turun akan 

menambah investasi akan mempengaruhi kegiatan operasional bank 

syariah. Dengan naiknya nilai investasi, permintaan pembiayaan pada 

bank syariah juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan 

profitabilitas bank syariah yang diukur dengan ROA  

1.2 Saran Penelitian  

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dilakukan maka terdapat beberapa 

saran untuk peneliti selanjutnya dan investor yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak hanya fokus pada bank 

umum syariah pada satu indtansi saja, tetapi diharapkan bisa lebih fokus 

pada semua bank umum syariah di indonesia dapat dijadikan sampel. Agar 

hasil yang diperoleh lebih jelas dan dapat mewakili sekuruh industri 

perbankan yang ada di indonesia 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah yang lainnya, 

sehingga dapat menambah variabel lainnya. 

3. Untuk investor semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pertimbangan ke depannya agar lebih baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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4. Untuk pembaca lainnya semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu 

dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan 

pembelajaran dan pemahaman mengenai perbankan syariah. 

1.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ini, terdapat keterbatasan pada 

penelitian yang saya lakukan ini antara lain: 

1.  Dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan saja 

2. Penelitian ini hanya menggunakan waktu periode yang singkat yaitu dari 

tahun 2011-2015 

3. Penelitian ini terdapat variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. 

4. Serta pada penlitian ini hanya meneliti dengan beberapa jumlah variabel, 

semoga dalam penelitian selanjutnya dalam menambah atau memasukkan 

variabel lain yang berpengaruh terhadap rofitabilitas Bank Syariah 

Mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


