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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

tingkat bagi hasil mudharabah, tingkat bagi hasil musyarakah, dan tingkat margin 

murababahah, terhadap profitabilitas pada Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu : 

1. Dari hasil hipotesis secara parsial variabel tingkat bagi hasil mudharabah 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Kantor 

Pusat PT Bank BNI Syariah. Artinya, tingkat bagi hasil mudharabah 

berbanding lurus dengan tingkat profitabilitas (ROA) pada Kantor Pusat 

PT Bank BNI Syariah.  

2. Variabel tingkat bagi hasil musyarakah berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA) pada Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah. 

Artinya, semakin meningkat bagi hasil musyarakah maka semakin 

meningkat pula tingkat profitabilitas.  

3. Pada tingkat margin murabahah dapat disimpulkan bahwa murabahah 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada Kantor Pusat Bank 

BNI Syariah. Artinya, margin murabahah akan menyebabkan penurunan 

terhadap profitabilitas. 

4. Hasil uji koefisien  determinasi (R square) yang dilakukan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh variabel  independen (tingkat bagi hasil 

mudharabah, tingkat bagi hasil musyarakah dan tingkat margin 
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murabahah) terhadap variabel dependen (profitabilitas) dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa 

saran untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain 

seperti istishna’, salam, ijarah, dan qardh yang kemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas.  

2. Bagi pihak bank perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Bank Umum 

Syariah dalam meningkatkan profitabilitas bank sehingga diharapkan 

dengan adanya kenaikan komposisi pembiayaan dapat meningkatkan 

peningkatan dan profitabilitas bagi bank. 

3. Pihak bank juga harus meningkatkan kualitas pengelolaannya mengingat 

jenis produk pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan yang 

menempati porsi besar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya 

dimasa yang akan datang. Pihak bank seharusnya lebih berhati-hati dalam 

memilih nasabah yang akan bekerja sama dengan bank, karena jika dilihat 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah lenih memiliki ketidak pastian 

dan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan 

murabahah. Tetapi apabila membandingkan pembiayaan mudharabah 
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dengan musyarakah, maka pembiayaan yang lebih tinggi resikonya adalah 

pembiayaan mudharabah, karena peminjaman modalnnya secara 

keseluruhan memiliki resiko yang lebih tinggi. 


