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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel 

makroekonomi yang diwakilkan oleh inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar, dan umlah 

uang beredar berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap Return 

On Asset (ROA) bank syariah di Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap ROA bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yanita Sahara (2013) yang 

mengemukakan bahwa kenaikan inflasi diikuti dengan kenaikan asset dan 

DPK bank syariah. Berdasarkan peningkatan aset dan DPK selama krisis 

global berlangsung, maka akan diikuti dengan kenaikan profitabilitas bank 

syariah, sehingga ketika inflasi meningkat profitabilitas bank syariah juga 

ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Amelia Nuril Hidayat 

(2014) yang juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA bank syariah.  

2. Suku bunga Bank Indonesia atau BI rate berpengaruh signifikan  terhadap 

ROA bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu Yanita Sahara (2013) yang menunjukkan bahwa suku 
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bunga Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank 

Syariah di Indonesia tahun 2008-2010. 

3. Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan  terhadap ROA bank 

syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Amirus Sodiq (2015) yang menyebutkan bahwa kenaikan nilai PDB suatu 

Negara menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dan ini 

tentunya akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat, dan sudah 

seharusnya diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di sektor riil, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu akan diikuti dengan 

peningkatan tabungan masyrakat pada bank-bank, dan ini akan berpengaruh 

positif terhadap pendapatan bank, yang akan meningkatkan return on asset 

pada bank-bank, termasuk pula bank syariah. 

4. Nilai tukar atau kurs berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amelia 

Nuril Hidayati (2014) dan Nur Hidayati Lailiyah (2017) yang menyatakan 

bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah. 

5. Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank 

syariah. Pada periode pengamatan jumlah uang beredar berpengaruh negatif 

terhadap ROA bank syariah tetapi tidak signifikan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian oleh Anto (2012) dan Anas Tinton Saputra (2015) yang 

menyatakan bahwa jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan oleh peredaran 
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jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh bank sentral agar selalu stabil 

mengikuti keadaan perekonomian. 

6. Secara simultan, inflasi, BI rate, PDB, nilai tukar, dan jumlah uang beredar 

memiliki pengaruh terhadap  ROA bank syariah periode 2011-2015. 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Adi Stiawan (2009), Amirus 

Sodiq (2015) dan Anas Tinton Saputra (2015) menunjukkan faktor 

makroekonomi dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 

syariah di Indonesia. 

7. Berdasarkan hasil penelitian ini ada kontribusi sebesar 47,7% dari variabel 

inflasi, BI rate, produk domestik bruto, kurs, dan jumlah uang beredar 

terhadap ROA. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 52,3% dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi, untuk penelitian selanjutnya dengan tema sejenis 

sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi dan menambah 

jumlah bank syariah yang dijadikan sampel agar dapat lebih akurat 

dalam mewakili populasi. Diharapkan juga agar dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel makroekonomi lainnya yang 

diduga memiliki pengaruh terhadap ROA bank syariah, seperti: harga 

minyak dunia, harga emas, pangsa pasar, dan utang luar negeri. Selain 
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itu dapat pula menambah sampel berupa faktor internal sehingga 

cakupan penelitian menjadi lebih luas dan menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih baik lagi.  

2. Bagi bank syariah, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diambil untuk 

menghadapi atau mengantisipasi perubahan faktor makroekonomi yang 

bisa  terjadi sewaktu-waktu agar tidak menderita kerugian. Selain itu, 

bank syariah diharapkan meningkatkan kinerja keuangan bank guna 

mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas bank syariah. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan agar mengambil kebijakan perekonomian 

terkait makroekonomi yang tepat bagi berbagai pihak dan dapat 

memprediksi keadaan ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang 

dengan lebih baik lagi. 

4. Bagi masyarakat, disarankan menabung di bank syariah karena lebih 

banyak manfaat dan dapat terhindar dari riba. Selain itu, masyarakat 

juga harus bisa membaca situasi perekonomian agar dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi.  

 

 

 

 


